




هرامش 95 تاراشا -  همانلصف 

: هدنسیون

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هرامش 95 تاراشا -  11همانلصف 

باتک 11تاصخشم 

بلاطم 12تسرهف 

ینامسآ ياه  18همزمز 

عراز هبوبحم  / میاشگ یم  ار  مناماد  نیرت  18یهت 

یجیهم هبادوس  / ما هدمآ  21هرابود 

یتمعن اتیزر  / ییام اب  لاح ، همه  23رد 

هداز حیبذ  هرطاف  / وت يالاو  23مان 

يریما نیسح  / مرب یم  ار  24تمان 

یتمعن اتیزر  رعاش /  25تیصو 

27تاولص

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  يارب  )27

ناعراز هرینم  (/ 7) هینابعش تاولص  هب  27یهاگن 

ینوطالقس میرم  / تاولص زبس  28رکذ 

زبس 31جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )31

یناما مثیم  / ...وت دای  31اب 

مالس 33حبص و 

یتاجنروپ یفطصم  / رتشیب شا  يزور  رتزیخرحس ، 33هکره 

نیدلاردب مظاکدمحم  / حبص یناهج  تلود  رب  33مالس 

هداز حیبذ  هرطاف  / بش دیپس  ماجرف  34حبص ،

اه قیاقش  36اب 

( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ  )36
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يریما نیسح  / دیهش مان  هب  36طقف 

یتمعن اتیزر  / هتسکش 37سای 

نوتیز 38مخز 

یناما مثیم  / تسام يردپ  نیمزرس  38نیطسلف ،

نامز هچیرد  39زا 

( زورون دیع   ) ون لاس  39زاغآ 

39هراشا

نایلیلخ يدهم  / تسا زورون  زور ، 39ره 

عراز هبوبحم  !/ نیرفآ راهب  رب  42مالس 

یتاجنروپ یفطصم  !/ نیرفآ راهب  يادخ  43يا 

يدابآدوواد هموصعم  «/ ِلاوحألَاو ِلوَْحلا  َلِّوَحُم  ای  »44

یتمعن اتیزر  / وت دای  45نیدرورف 

نیدلاردب مظاکدمحم  / هراهب 47مهرم 

يرهاط دومحمدیس  / دیسر هار  زا  48راهب ،

يریشمش هّللا  حور  تسا / هدش  زاغآ  52یگدنز 

«. راهنلا لیللا و  ریدم  ای  راصبالا ، بولقلا و  بلقم  ای  »52

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / نیس 53تفه 

یتمعن اتیزر  / وت ینعی  55راهب ،

تیبملا هلیل  هنیدم و  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  56ترجه 

یجیهم هبادوس  «/ ادخ اب  ناج  هلماعم  »56

یتمعن اتیزر  / اهروک بش  58هشقن 

يریدن هیقر  / دیسر یبنلا  هنیدم  هب  59برثی ،

هداز حیبذ  هرطاف  / دنمهوکش یخیرات  زاغآ  59ترجه ؛

یقلاخ یلع  / تساوخ یم  شمارآ  62مالسا ،

نایبیبح هّللا  حور  !/ برثی مالس  هکم ؛ 63ظفاحادخ 

يریشمش هّللا  حور  !/ نک 66ترجه 
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يداژن ضیعبت  اب  هزرابم  67زور 

یناما مثیم  / دنراذگ یم  هلصاف  طخ  دنشک و  یم  67راوید 

يداب تهزن  ارگ /  داژن  فیخس  68هاگن 

يریما نیسح  تسا /  نم  تبرغ  ناشن  متسوپ ، 69گنر 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  71تداهش 

71هراشا

عراز هبوبحم  / مهدزای 71یلجت 

یتاجنروپ یفطصم  میاوت /  دنزرف  راظتنا  مشچ  وت و  يارس  72هیثرم 

يدمحم سابع  / راظتنا ياهزور  73ردپ 

يریما نیسح  / نارگن دونشخ و  یلو  دور ؛ 74یم 

نایبیبح هّللا  حور  / دشن هتشون  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هب  هک  75همان يا 

( جع ) يدهم ماما  رصع ، یلو  ترضح  تماما  77زاغآ 

77هراشا

نایلیلخ يدهم  / دنک یمن  بورغ  زگره  نید ، 77دیشروخ 

يداب تهزن  / تسا کیدزن  جرف  78زور 

يدمحم سابع  دنا /  هداد  یهاوگ  همه  ار  81وت 

نایلیلخ يدهم  ییآ /  یم  82دنتفگ :

یناما مثیم  دیآ /  یم  راهب ، هک  دنناد  یم  87همه 

یقلاخ یلع  / دنام دهاوخن  دیشروخ  یب  89نامسآ ،

نیدلاردب مظاکدمحم  راهب /  90تراشب 

نایرقاب دیمح  / دنا هداد  ار  شتاما  دیون  شیپ ، اه  92لاس 

ینیسح نسحدیس  دهعتم ، رعاش  تشذگرد  94زورلاس 

نایلیلخ يدهم  / دیشر 94ِزار 

نایلیلخ يدهم  / ینیسح نسحدیس  رتکد  نامدای  هزات  96ياوه 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  اب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  100جاودزا 

100هراشا
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يداب تهزن  !/ كرابم تنید  101لامک 

هداز حیبذ  هرطاف  / شرع رد  101یتفایض 

تدحو هتفه  104زاغآ 

عراز هبوبحم  / یمالسا یگتسبمه  104یلجت 

يدمحم سابع  / مه تسد  رد  105تسد 

يریما نیسح  / تسا یکی  فده  یکی ؛ 106هار 

یمالسا يروهمج  108زور 

یتاجنروپ یفطصم   / مدرم رانک  رد  ادخ ، 108زور 

يدابآدوواد هموصعم  / میتفرگ ار  نامباختنا  قح  109میداتسیا و 

هداز حیبذ  هرطاف  / میداتسیا دوخ  ياپ  110يور 

تعیبط 112زور 

112هراشا

دنناوخ یم  زاوآ  ار  وت  تعیبط  112همه 

یجیهم هبادوس  / شمارآ لوسر  114تعیبط ؛

یناما مثیم  / یگدنز يادص  116تعیبط ؛

یحاتف رغصا  «/ نوُکَیَف ْنُک  »118

يریشمش هّللا  حور  / یگدنز 119سح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نبدمحم  ترضح  مظعا ، ربمایپ  120دالیم 

120هراشا

يدابآدوواد هموصعم  / دیآ یم  ناهج  ود  120تمحر 

نیدلاردب مظاکدمحم  / هداتسرف نیلوا  زبس  دالیم  ياپ  122هباپ 

یناما مثیم  دیناوخب / تدحو  122دورس 

یقلاخ یلع  / .تساهربخ ردص  رب  زورما  125هکم 

رورسم بنیز  / راهب 128ناهگان 

نایرقاب دیمح  / باتفآ میرح  131رد 

یجیهم هبادوس   / وت مان  هنذأم  131رب 
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مالسلا هیلع  قداصرفعج  ماما  ترضح  134دالیم 

یتاجنروپ یفطصم  / تا يرفعج  بتکم  134رد 

یتمعن اتیزر  / دمآ نامسآ  زا  قداص ، رفعج  135ماما 

هداز حیبذ  هرطاف  / می « قداص  » حبص 135شوهدم 

رورسم بنیز  / قداص 138حبص 

نایرقاب دیمح  / دمآ ادخ  تجح  139نیمشش 

ینیوآ یضترم  دیس  یجیسب ، دنمرنه  140تداهش 

140هراشا

رورسم بنیز  / قشع یلاوح  140رد 

يریشمش هللا  حور  / يدوب وت  تیاور ، 141مامت 

یمالسا بالقنا  رنه  142زور 

عراز هبوبحم  / ...ینعی 142رنه 

یتاجن روپ  یفطصم  / دنک یم  يرگایمیک  143ینیدرنه ،

يداب تهزن  / یهلا نسح  هاگ  هولج  یمالسا ، 144رنه 

يریما نیسح  / دراد تقیقح  رویز  رنه ، 145سورع 

هنیدم زا  نایدوهی  ندنار  نوریب  ریضن و  ینب  هوزغ  147عوقو 

147هراشا

یتاجن روپ  یفطصم  / دش عفد  هک  ریضن  ینب  مان  هب  147یتفآ 

يدمحم سابع  / ...اما يدوب ؛ رادافو  نامیپ  148هب 

يریما نیسح  / ریضن ینب  149نالدگنس 

مق هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  151دورو 

151هراشا

نایلیلخ يدهم  / نامیرک ناوراک  151اب 

عراز هبوبحم  / مق سدقم  153لزغ 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / مق فیفع  154رفاسم 

هداز حیبذ  هرطاف  / تسا مق  156اجنیا 
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یقلاخ یلع  / تسا تریس  هزیکاپ  شمان ، 157نوچ 

یتمعن اتیزر  / انل 158یعفشا 

( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب  مهار  رد  مشچ  نم  ار  159وت 

عراز هبوبحم  !/ ...وت رب  159مالس 

يدمحم سابع  / دناوت گنتلد  اه ، هرجنپ  160همه 

یتمعن اتیزر  /؟ یسر یم  تقو  161هچ 

رورسم بنیز  / زبس ياه  165هظحل 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / یهار هب  مشچ  ناراب  165گنر 

رورسم بنیز  / متسه ترظتنم  166هشیمه 

یتمعن اتیزر  / 168درگرب

یتمعن اتیزر  / 168نامزلارخآ

یجیهم هبادوس  !/ ینومن اه  هدرپ  169تشپ 

زکرم 174هرابرد 
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هرامش 95 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 95

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

بلاطم تسرهف 

ینامسآ ياه  همزمز 

1 عراز ··· هبوبحم  میاشگ /  یم  ار  مناماد  نیرت  یهت 

2 یتاجنروپ ··· یفطصم  وت /  ات  ما  هتخیرگیتاجنروپ  یفطصم  وت /  ات  ما  هتخیرگ 

3 یجیهم ··· هبادوس  ما /  هدمآ  هرابود 

4 یتمعن ··· اتیزر  ییام /  اب  لاح ، همه  رد 

4 هداز ··· حیبذ  هرطاف  وت /  يالاو  مان 

5 يریما ··· نیسح  مرب /  یم  ار  تمان 

6 یتمعن ··· اتیزر  رعاش /  تیصو 

تاولص

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  يارب  )

7 ناعراز ··· هرینم  ( / 7) هینابعش تاولص  هب  یهاگن 

8 ینوطالقس ··· میرم  تاولص /  زبس  رکذ 

زبس جارعم 
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( هولصلا یلع  ّیح  )

10 یناما ··· مثیم  ...وت /  دای  اب 

مالس حبص و 

12 یتاجنروپ ··· یفطصم  رتشیب /  شا  يزور  رتزیخرحس ، هکره 

12 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  حبص /  یناهج  تلود  رب  مالس 

13 هداز ··· حیبذ  هرطاف  بش /  دیپس  ماجرف  حبص ،

اه قیاقش  اب 

( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ  )

16 یتمعن ··· اتیزر  هتسکش /  سای 

نوتیز مخز 

17 یناما ··· مثیم  تسام /  يردپ  نیمزرس  نیطسلف ،

نامز هچیرد  زا 

( زورون دیع   ) ون لاس  زاغآ 

18 نایلیلخ ··· يدهم  تسا /  زورون  زور ، ره 

21 عراز ··· هبوبحم  نیرفآ / ! راهب  رب  مالس 

22 یتاجنروپ ··· یفطصم  نیرفآ / ! راهب  يادخ  يا 

23 يدابآدوواد ··· هموصعم  ِلاوحألاَو / » ِلوَْحلا  َلِّوَُحم  ای  »

24 یتمعن ··· اتیزر  وت /  دای  نیدرورف 

26 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  هراهب /  مهرم 

27 يرهاط ··· دومحمدیس  دیسر /  هار  زا  راهب ،
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29 يریشمش ··· هّللا  حور  تسا /  هدش  زاغآ  یگدنز 

30 يرغصا ··· امیش  بولقلا / » ّبلقم  ای  »

30 هدیقع ··· ساسحا و  نراقت  راهب ،

30 يرصیقریم ··· قداصدمحمدیس  نیس /  تفه 

32 یتمعن ··· اتیزر  وت /  ینعی  راهب ،

تیبملا هلیل  هنیدم و  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه 

33 یجیهم ··· هبادوس  ادخ / » اب  ناج  هلماعم  »

35 یتمعن ··· اتیزر  اهروک /  بش  هشقن 

36 يریدن ··· هیقر  دیسر /  یبنلا  هنیدم  هب  برثی ،

36 هداز ··· حیبذ  هرطاف  دنمهوکش /  یخیرات  زاغآ  ترجه ؛

38 یقلاخ ··· یلع  تساوخ /  یم  شمارآ  مالسا ،

39 نایبیبح ··· هّللا  حور  برثی / ! مالس  هکم ؛ ظفاحادخ 

41 يریشمش ··· هّللا  حور  نک / ! ترجه 

42 يداژن ··· ضیعبت  اب  هزرابم  زور 

43 یناما ··· مثیم  دنراذگ /  یم  هلصاف  طخ  دنشک و  یم  راوید 

44 يداب ··· تهزن  ارگ /  داژن  فیخس  هاگن 

42 يریما ··· نیسح  تسا /  نم  تبرغ  ناشن  متسوپ ، گنر 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تداهش 

46 عراز ··· هبوبحم  مهدزای /  یلجت 

47 یتاجنروپ ··· یفطصم  میاوت /  دنزرف  راظتنا  مشچ  وت و  يارس  هیثرم 
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48 يدمحم ··· سابع  راظتنا /  ياهزور  ردپ 

49 يریما ··· نیسح  نارگن /  دونشخ و  یلو  دور ؛ یم 

50 نایبیبح ··· هّللا  حور  دشن /  هتشون  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هب  هک  يا  همان 

( جع ) يدهم ماما  رصع ، یلو  ترضح  تماما  زاغآ 

53 ن ···

55 يداب ··· تهزن  تسا /  کیدزن  جرف  زور 

56 يدمحم ··· سابع  دنا /  هداد  یهاوگ  همه  ار  وت 

59 نایلیلخ ··· يدهم  ییآ /  یم  دنتفگ :

60 یناما ··· مثیم  دیآ /  یم  راهب ، هک  دنناد  یم  همه 

60 یقلاخ ··· یلع  دنام /  دهاوخن  دیشروخ  یب  نامسآ ،

61 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  راهب /  تراشب 

62 نایرقاب ··· دیمح  دنا /  هداد  ار  شتاما  دیون  شیپ ، اه  لاس 

ینیسح نسحدیس  دهعتم ، رعاش  تشذگرد  زورلاس 

64 نایلیلخ ··· يدهم  دیشر /  ِزار 

68 نایلیلخ ··· يدهم  ینیسح / ) نسحدیس  رتکد  نامدای   ) هزات ياوه 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  اب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  جاودزا 

71 يداب ··· تهزن  كرابم / ! تنید  لامک 

71 هداز ··· حیبذ  هرطاف  شرع /  رد  یتفایض 

تدحو هتفه  زاغآ 

71 عراز ··· هبوبحم  یمالسا /  یگتسبمه  یلجت 
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72 يدمحم ··· سابع  مه /  تسد  رد  تسد 

73 يریما ··· نیسح  تسا /  یکی  فده  تسا ؛ یکی  هار 

یمالسا يروهمج  زور 

75 یتاجنروپ ··· یفطصم  مدرم /  رانک  رد  ادخ ، زور 

76 يدابآدوواد ··· هموصعم  میتفرگ /  ار  نامباختنا  قح  میداتسیا و 

77 هداز ··· حیبذ  هرطاف  میداتسیا /  دوخ  ياپ  يور 

تعیبط زور 

79 يدمحم ··· سابع  دنناوخ /  یم  زاوآ  ار  وت  تعیبط  همه 

80 یجیهم ··· هبادوس  شمارآ /  لوسر  تعیبط ؛

81 یناما ··· مثیم  یگدنز /  يادص  تعیبط ؛

83 یحاتف ··· رغصا  نوُکَیَف / » ْنُک  »

84 يریشمش ··· هّللا  حور  یگدنز /  سح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نبدمحم  ترضح  مظعا ، ربمایپ  دالیم 

85 يدابآدوواد ··· هموصعم  دیآ /  یم  ناهج  ود  تمحر 

87 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  هداتسرف /  نیلوا  زبس  دالیم  ياپ  هباپ 

87 یناما ··· مثیم  دیناوخب /  تدحو  دورس 

89 یقلاخ ··· یلع  تساهربخ /  ردص  رب  زورما  هکم ،

91 رورسم ··· بنیز  راهب /  ناهگان 

93 نایرقاب ··· دیمح  باتفآ /  میرح  رد 

93 یجیهم ··· هبادوس  وت /  مان  هنذأم  رب 
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مالسلا هیلع  قداصرفعج  ماما  ترضح  دالیم 

96 یتاجنروپ ··· یفطصم  تا /  يرفعج  بتکم  رد 

96 یتمعن ··· اتیزر  دمآ /  نامسآ  زا  قداص ، رفعج  ماما 

96 هداز ··· حیبذ  هرطاف  می /  « قداص  » حبص شوهدم 

98 رورسم ··· بنیز  قداص /  حبص 

99 نایرقاب ··· دیمح  دمآ /  ادخ  تجح  نیمشش 

ینیوآ یضترم  دیس  یجیسب ، دنمرنه  تداهش 

100 رورسم ··· بنیز  قشع /  یلاوح  رد 

101 يریشمش ··· هللا  حور  يدوب /  وت  تیاور ، مامت 

یمالسا بالقنا  رنه  زور 

102 عراز ··· هبوبحم  ...ینعی /  رنه ،

103 یتاجن ··· روپ  یفطصم  دنک /  یم  يرگایمیک  ینیدرنه ،

104 يداب ··· تهزن  یهلا /  نسح  هاگ  هولج  یمالسا ، رنه 

105 يریما ··· نیسح  دراد /  تقیقح  رویز  رنه ، سورع 

هنیدم زا  نایدوهی  ندنار  نوریب  ریضن و  ینب  هوزغ  عوقو 

107 یتاجن ··· روپ  یفطصم  دش /  عفد  هک  ریضن  ینب  مان  هب  یتفآ 

108 يدمحم ··· سابع  ...اما /  يدوب ؛ رادافو  نامیپ  هب 

109 يریما ··· نیسح  ریضن /  ینب  نالدگنس 

مق هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دورو 

111 نایلیلخ ··· يدهم  نامیرک /  ناوراک  اب 
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113 عراز ··· هبوبحم  مق /  سدقم  لزغ 

114 نیدلا ··· ردب  مظاک  دمحم  مق /  فیفع  رفاسم 

116 هداز ··· حیبذ  هرطاف  تسا /  مق  اجنیا 

117 یقلاخ ··· یلع  تسا /  تریس  هزیکاپ  شمان ، نوچ 

مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب 

119 عراز ··· هبوبحم  وت / ! رب  مالس 

120 يدمحم ··· سابع  دناوت /  گنتلد  اه ، هرجنپ  همه 

121 یتمعن ··· اتیزر  یسر / ؟ یم  تقو  هچ 

123 رورسم ··· بنیز  زبس /  ياه  هظحل 

123 نیدلا ··· ردب  مظاک  دمحم  یهار /  هب  مشچ  ناراب  گنر 

124 رورسم ··· بنیز  متسه /  ترظتنم  هشیمه 

125 یتمعن ··· اتیزر  درگرب / 

125 یتمعن ··· اتیزر  نامزلارخآ / 

126 یجیهم ··· هبادوس  ینومن / ! اه  هدرپ  تشپ 

ینامسآ ياه  همزمز 

عراز هبوبحم  / میاشگ یم  ار  مناماد  نیرت  یهت 

.میا هتشاد  شوخ  لد  وت  تینامحر  دیشروخ  هب  هدز ، خی  دومج  نیا  رد  اهلاراب !

! ینیرت هاگآ  نادب  وت  تسا و  نورد  ياهدایرف  نیرت  هدنزوس  ساکعنا  میاه ، هظحل  قمر  یب  توکس  ادوبعم !

یب غاب  نیا  زا  تباجا ، زا  ییاه  لـیبنز  نودـب  دوشگ و  تتمارک  تخرد  ریز  ار  زاـین  ياـه  نماد  نیرت  یهت  دوش  یم  هنوگچ  اـمیرک !
!؟ تفر نوریب  نارک 
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! ياشخبب ام  رب 

، وت شخب  تاجن  هاگن  زج  ار  ام  هدـیچیپ و  نامیاه  لد  رب  ار  لفاغت  زا  يریجنز  ملاع ، ریگ  سفن  ماحدزا  نیا  دـنگوس ، تا  ییاتکی  هب 
.هدنامن یهاگ  هیکت 

هب نامدـیما  هک  ياشخبب  ام  رب  تسین ! يزیرگ  نآ  زا  ار  اـم  تسا و  تبث  اـم  يریوک  هزیرغ  رد  وت ، وفع  ناراـب  هب  ندرپس  لد  اـنابرهم !
! تسا باوث  دهز و  رد  نامتمه  زا  شیب  وت ، تینامحر 

! میراد هثاغتسا  نالیغم ، ياهراخ  لمحت  یب  ار  وت  لاصو  لزنم  هک  ياشخبب  ام  رب 

! میا هتخود  مشچ  ار  تا  يدنوادخ  تارایتخا  نیرتالاب  یگدنب ، هجرد  نیرتمک  اب  هک  ياشخبب  ام  رب 

لصو

میتسه فداصم  شرع  اب  همه  بش  کی 

میتسه فدارتم  ار  سفق  زور  کی 

تسا ردق  اضق و  تسد  يرد ، هب  رد  نیا 

!؟ میتسه فلاخم  لصو  اب  هک  هتفگ  یک 
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قشع مان  هب 

درک دیاب  رذگ  قشع  هداج  رد 

درک دیاب  رحس  هک  اه  بش  هچ  رجه ، رد 

میدش زاغآ  قشع  مان  هب  هک  الاح 

! درک دیاب  رظن  فرص  دوخ ، رخآ  زا 

وت ات  ما  هتخیرگ 

یتاجنروپ یفطصم 

تیادـص .ینک  مشزاون  یناوخب و  ار  مزاین  اـت  میوگب ، یمـالک  هکنآ  یب  وت ؛ اـت  ما  هتخیرگ  .ما  هدـش  نازیرگ  وت  يوس  هب  ور  همه ، زا 
! نک میادص  منز ؛ یم 

.يدروآ هر  هشوت و  ره  یب  ما ؛ هداتسیا  وت  يور  ِشیپ 

.دوش یمن  لیمکت  وت  شخب  ناغمرا  هاگن  وت و  تیانع  رظن  اب  زج  ام ، نم و  رد  یتساک  همه  نآ  هک  نم  زا  رتهب  یتح  یناد ؛ یم  وت 

.تسا نم  لد  بیقر  یب  هیبنت  نامه  هک  وت ؛ نامرح  زا  ناما 

.تسا هتفرگ  یشیپ  اه  ینابرهم  همه  رب  هک  وت  ياه  تفأر  هب  ما  هدش  هلاو  .تسا  هدیمد  نم  رد  وت ، هب  قوش  تدایز 

! شاب قاتشم  ام  هب  میجاتحم ؛ وت  هب 

ص:2
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مارآ نشور و  تروص  زج  اه ، تروص  اهدای و  همه  زا  نک و  نازیوآ  تا ، ینامحر  شرع  تشرع ؛ هزیکاپ  لحم  هب  ار  محور  هلا ! يا 
.نادرگب ّتلضفت ،

.زاس هنامداش  تیاه ، فطل  اب  رادید  بیصن  ظح و  هب  هشیمه  ار  ام  دوش ؛ یم  دوبان  دیشروخ ، تیؤر  یب  نادرگ ، باتفآ  ام ! يادخ 

.دننک یم  كانبات  ار  ناشلد  هناخ  وت ، رکذ  رطع  اب  هک  هد  رارق  مناگدادلد  نآ  زا  اراگدرورپ !

.دنب ورف  مشچ  تسوت ، رازآ  هک  اهاطخ  نآ  همه  زا  رذگرد و  میاه  شزغل  اه و  شزرل  زا 

نادـب نم  دـهد و  یم  قوس  مسودرف  يوس  هب  وت  شیاشخب  شـشخب و  مدـناوخ ، یم  شتآ  يوس  هب  وت  باـقع  تبوقع و  رگا  ازیزع !
.ما هدنام  شوخ  لد  هک  تسا  ییایؤر  ماجرف 

.دریگ تلفغ  گنر  وت  زا  نم  ياه  يرازگ  ساپس  دریذپ و  یتسس  وت ، نم و  هنیرید  نامیپ  هک  هاوخم 

! شاب قاتشم  ام  هب  میجاتحم ، وت  هب  ام 

یجیهم هبادوس  / ما هدمآ  هرابود 

؟ درک دیاب  هچ  وگب  وت  دنز ؛ یم  راز  منت  رب  رگید  یگشیمه  ياعد  نیا  نهاریپ 

دوخ اب  ار  ما  یهایـسور  مرـش  مامت  تسه و  هدوب و  میاه  بل  رب  نم ، ریگنیمز  ياه  مشچ  تمدـق  هب  هک  نیا  اب  ما  هزور  ره  ياعد  نیا 
، مندوب همادا  تسا و  هدوسرف  يامن  خن  ياعد  نیا  رارکت  هب  مدیما  مامت  هک  ارچ  متـسین ؛ شرادرب  تسد  زاب  یلو  دشک ، یم  وس  ره  هب 

! وفعلا یهلا  هشیمه : ياه  هژاو  نیا  تباجا  هب  هتسب 

نم زاب  يدرک و  تباجا  راب  ره  يدینـش و  نم  راکهانگ  ياه  بل  زا  ار  مالک  نیا  لاس ، ياه  لاس  هک  تساجک  اـت  وت  ربص  مناد  یمن 
.وفعلا هک : مدمآ  وت  تمس  هب  زاب  مدش و  راتفرگ  هرابود  یهانگ  ماد  هب  متشاذگ و  رگید  يا  هسوسو  یپ  رد  رس  ساپسان ،

! ریذپب ار  مرذع 

فطل و هب  شا ، یتسه  مامت  هک  تسا  یفلخان  هدـنب  ییاوه  هب  رـس  تسین ؛ تحاقو  تراسج و  یپ ، رد  یپ  ياه  هانگ  نیا  اراگدرورپ !
دوش و یم  رورغم  هک  تسا  شوخ  لد  تا  هنادواـج  وفع  یـشوپ و  بیع  هب  ییادـخ و  هب  ردـقنآ  تسا و  مرگ  تشپ  وـت  لازیـال  رهم 

.دراذگ یم  سیلبا  ياه  هسوسو  تسد  رد  تسد  لفاغان ،

! منامب بیصن  یب  وت  توکلم  يوس  تمس و  هب  زاورپ  زا  سوه ، نفعتم  ياه  هرد  رعق  رد  راذگن  ادنوادخ !

رود كاخ  نیا  دیعبت  رد  هشیمه ، يارب  منک و  لامیاپ  ار  شیوخ  هاوخادخ  نتشیوخ  هانگ ، يراک  هایس  يراوخ و  هایس  مزب  رد  راذگن 
.مشاب سیلبا  ياه  غورد  اه و  بیرف  نیشنمه  وت ، زا 
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ياه باکترا  لباقم  رد  ار  وت  یبیرفلد ، سوه  ره  ضرعم  رد  شزغل و  اطخ و  ره  هناتـسآ  رد  هک  نک  اـطع  نم  هب  يا  هناقـشاع  زیهرپ 
سیلبا ات  يریگب ؛ شوغآ  رد  ار  میاطخ  زا  نازیرگ  ِلد  وت  اـت  مزیرگب ، وت  هاـگرد  هب  هدرکاـن  هاـنگ  اـب  مرج ، هصرع  زا  منیبب و  شیوخ 

.درادب تسود  رتشیب  ارم  هشیمه ، نابرهم  يادخ  دنامب و  ياج  رب  مرس  تشپ  ماکان ،

«. ...یقاثَو ِّدَش  نِم  یّنَُکف  يّرُض و  َهَّدِش  مَحْرا  يِرذُع َو  ْلَبقاَف  َّمُهّللَا  »

ص:3
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یتمعن اتیزر  / ییام اب  لاح ، همه  رد 

ياهدماشیپ رد  دناد و  یم  وت  تامعن  زا  تسا ، دارم  قفو  رب  هچنآ  اهنت  اه ، یگرمزور  نایم  رد  هک  سب  نامه  تا  هدنب  ینادان  اهلاراب !
ره دهد  یم  ناشن  هک  تسا  نامز  رذـگ  اهنت  ییام و  اب  لاح  همه  رد  وت  هکنآ  لاح  دوش ؛ یم  گنر  مک  وت  اب  شا  هطبار  دـنیاشوخان ،

حالـص نیرتـهب  وت  هدوب و  تمعن  نیع  میتشگزاـب ، دـیماان  تهاـگرد  زا  میدرک و  عزف  عزج و  شنداد  تسد  زا  يارب  يزور  ار  هچنآ 
یم هنیمز  وت  هب  تبـسن  ما  یـساپسان  يارب  ناطیـش  رگا  .یملاع  هرذ  هرذ  لاوحا  نورد و  هدـنیآ و  هب  هاگآ  وت  .يدوب  هدز  مقر  ار  روما 

.رون یلَع  ٌرون  ای  .نادرگزاب  شیوخ  هب  ار  وا  رکم  دزاس ،

! نیمز اه و  نامسآ  يادخ  يا 

هزجعم يرون ، يا ، هراشا  دـیاش  منک ؛ یم  وجو  تسج  شیپ ، بش  ياه  باوخ  نایم  رد  مزیخ ، یمرب  باوخ  زا  هک  حبـص  ره  اهلاراب !
.دشاب هداتسرف  میارب  یمایپ  وت ، يوس  زا  يا 

نیبحم هرمز  رد  ار  راک  هنگ  نیا  هک  تسین  رود  وت  مرک  شـشخب و  زا  .مباـیب  مدوخ  اـب  یتشآ  يارب  وت  زا  یمـشچ  هشوگ  مهاوخ  یم 
.یهد رارق  شیوخ 

ياکنخ زا  يرادیب ، رد  ارم  مشچ  يرداق ! اه  نکمم  ریغ  همه  رب  يا و  هتشاداپرب  ینوتس  چیه  یب  ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  ییادخ  يا 
.نک نشور  تتمحر  میسن 

هداز حیبذ  هرطاف  / وت يالاو  مان 

«. تسا تیصعم  زا  ناکاپ  نابز  درو  هک  ادخ  مان  هب  ؛(1)  نیمصتعملا هملکلا  هّللا  مسب  »

.تسا يراج  بآ ، فافش  نابز  رب  هام و  نشور  بلق  رب  وت  يالاو  مان  نیملاعلا ! هلا  ای 

بادرم رد  هدش و  هدولآ  غورد  رازروش  تبیغ و  رازنجل  رد  نم  نابز  یلو  هدـیچیپ ؛ تتاقولخم  نشور  همزمز  رد  بر ،» ای   » دـنلب رکذ 
.دنز یم  اپ  تسد و  هدوهیب ، نخس  نارازه 

! دوش يراج  نم  راک  تیصعم  نابز  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  وت  مان  یهلا !

ص:4
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تیاه تمعن  هنارکش  هب 

«. ناگدننک شیاتس  شیاتس  قوف  ار  وا  منک  یم  شیاتس  ِنیدِماْحلا ؛ ِدْمَح  َقوَف  ُهُدَمْحَأ  »

دودـحم مجح  رد  ترامـش ، دـح و  یب  فطل  تسا و  هدیـشاپ  رون  مدوجو  کیرات  ياـه  هتخاـی  رب  وت ، ياـهتنم  یب  تمحر  رگا  سپ 
رترب هک  تسا  راوازس  يا ، هدیبات  نآ  رب  ار  دوخ  مان  يامرگ  يا و  هدیشوپ  مشچ  منابز  نایـصع  رب  هک  نونکا  تسا ؛ يراج  ما  یگدنب 

.مرادنرب یگدنب  هدجس  زا  رس  تندناوخ ، تمعن  هنارکش  هب  منک و  شیاتس  ار  وت  تتادوجوم ، مامت  شیاتس  زا 

َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  نک ؛ محر  نم  رب 

«. ینک يرای  دوخ  تعاط  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  َِکتَعاط ؛ یلع  ینَنیُِعت  ْنَأ  َُکلَئسَأ  »

هرد یکیرات  رد  دریگن و  شیوخ  هجنپ  رد  ار  مرایتخا  نانع  سفن ، ریقح  ياه  هتـساوخ  اـت  نک  ما  يراـی  دوخ  زا  تعاـطا  رد  اـمیحر !
.متفین ورف  تیصعم ،

! نیمحارلا محرا  ای  نک  محر  نم  رب  و 

يریما نیسح  / مرب یم  ار  تمان 

هب هک  ناهانپ  یب  نوچ  مرب ، یم  ار  تمان  .منک  یم  شیاتـس  ناقـشاع ، ياوجن  دـننامه  هکلب  ناـسولپاچ ، حدـم  نوچ  هن  ار  وت  ایادـخ !
.دنزان یم  یهاگ  هیکت  نتشاد 

هب هچ  زا  یمدآ  تسا !؟ یکی  وت  دزن  نادـنمتورث ، تورث  ناریقف و  رقف  هک  یتـقو  رورغ ، اـب  تسا  یتبـسن  هچ  ار  مدآ  ینب  نم ! يادـخ 
يرترب شلمع  هب  هچ  زا  يا و  هدیرفآ  ار  نآ  وت  یتقو  دـنک ، یم  راختفا  شـشوه  هب  هچ  زا  يا ؛ هداد  وا  هب  وت  یتقو  دـلاب ، یم  شتورث 

! دندوب فقاو  ناشیادخ  تورث  دوخ و  رقف  هب  ملاع  ناشورفرخف  شاک  نم ! يادخ  يا ؟ هتخومآ  وا  هب  وت  یتقو  دیوج ، یم 

...دشابن وت  مان  رگا 

ندروخ و رد  تسا  رشب  ییاراد  یناوتان ، و  نتساوخ ؛ نتسج و  زا  تسا  رشب  بیصن  یگتسخ ، نم ! يالوم 

لکوت رگا  .دنکش  یم  رمک  یناوتان  وت ، يرای  یب  .دنک  یم  دادیب  ییاهنت  وت ، دای  یب  .ندرب  هرهب 
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یتمعن اتیزر  رعاش /  تیصو 

نم دیما  نم و  زور  یندـش ، مامت  ره  زا  دـعب  هنوگچ  دـشابن ، وت  مان  رگا  منک ؟ زاغآ  ار  حبـص  اهزاین  موجه  رد  هنوگچ  دـشابن ، وت  هب 
؟ دوش زاغآ 

تدحو یم  زا  يا  هعرج 

وت لامج  گنر  هک  يا  هنییآ  اه ؛ هرذ  هاگحبـص  ناذا  ریبکت  راهچ  گنر  هب  نک  میاطع  يا  هنییآ  تناـکاپ ، نییآ  تمرح  هب  ادـنوادخ !
.هّللا ِّالا  هلا  قح ال  هب  هد ، ام  هب  تدحو  یم  زا  يا  هعرج  دشاب ؛ هتشاد 

رعاش تیصو 

یتمعن اتیزر 

دشاب نم  ياهزور  نیرخآ  درذگ ، یم  هک  اهزور  نیا  دیاش 

دشاب ندمآ  نیشام  لثم  مه ، نتفر  راطق  مراد  تسود 

دنهاوخ یمن  یلدنص  ناگدرم  یشاب ، وت  هک  رگا  مهاگتسیا 

دشاب ندمآ  لها  رگا  لد  میآ ، یم  هداتسیا  وت  تمس 

؟ یهاوخ یمن  ار  بآ  رذگ  نم ، هتسشن  فرط  نآ  لگ  يا 

دشاب نم  ياه  مشچ  هساک  ایرد ، نیا  هک  نک  ضرف  نیِشِنب 

متفا یم  لصو  دای  مور  یم  اج  ره  يا  هدیشک  نهآ  هار 

دشاب نرت  نیرخآ  نیا  دیاش  تسا ، کیدزن  تسود  رادید  تقو 

دیراذگب زاب  همین  دبا  ات  گنر ، یبآ  تسا  يرتفد  نم  ثرا 

دشاب نخس  عقوم  ًامئاد  نم ! هراک  همین  فرح  يا  ینعی 

رفولین هب  شا  یبات  یب  مهس  دسرب ، اه  بآ  هب  مرعش  عبط 

دشاب نمسای  لام  یقبام  ین ، هلان  هب  دسر  یم  مملق 

دیپس هایس و  ذغاک  نامه  رد  غاد ، هچ  هشیمه  ربخ  نآ  دسر  یم 
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دشاب نز  ياج  هب  لگ  کی  سکع  نآ ، هشوگ  هشیمه  هک  يذغاک 
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تاولص

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  يارب  )

ناعراز هرینم  (/ 7) هینابعش تاولص  هب  یهاگن 

تمحر ناسر  هدژم 

هاـم .تسا  نابعـش  هاـم  تراـشب  ناـبز  تسا ؛ ترفغم  تمحر و  راـهب  ناـسر  هدژم  هدرک ، رپ  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  رطعم  میمـش  نیا 
دوـخ تکرب  هب  ار  ناـمز  دـیامن و  یم  خر  هک  تسا  نابعـش  نیا  داـب ؛-  وا  نادـناخ  وا و  رب  یهلا  ناـیاپ  یب  دورد  هک  ادـخ -  لوـسر 
شرع زا  کئالم  لوزن  هام  شیاشخب ، ترفغم و  مادم  ناراب  هام  تمحر ، هدوشگ  ياهرد  هام  ادخ ، يدونشخ  هام  دشخب ؛ یم  تنمیم 
تـسا هدوشگ  زاین ، زار و  ياه  هرجنپ  هک  نک  بلط  ار  ادخ  وفع  ياشگب و  رافغتـسا  هب  نابز  يوشب ، هبوت  بآ  هب  لد  هرهچ  نیمز ، رب 

.شراب رد  هرسکی  شیاشخب ، لالز  ناراب  و 

هتفایرد ار  نابعش  ینامسآ  ياه  هظحل  هک  تسا  یناگدنب  ریخ  لامعا  ینارون  ناشکهک  دنـشخرد ، یم  رونرپ  نینچ  ینیب  یم  هک  اهنیا 
یندرب دای  زا  تسین ، یندراذگورف  نابعش ، ياه  هظحل  .دنا  هدرمـش  شتمینغ  کین ، یلمع  ای  يرافغتـسا  يا ، هزور  يا ، هبوت  هب  دنا و 

.تسادخ لوسر  هام  هام ، نیا  تسین ؛

هاـگرد هب  ار  ناـسنا  عـضاوت  يادـنلب  شتداـبع ، هداجـس  رد  هک  تسا  گرزب  يربماـیپ  یگدـنب  جوا  دـهاش  هاـم ، نیا  هظحل  هب  هـظحل 
رد هدیچیپ  گرزب ، هام  نیا  كاپ  ياه  هظحل  .دناشک  ریوصت  هب  شدوبعم 
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رب دوجس  يراد و  هزور  یگدنب و  تدابع و  هب  ات  تسام  نآ  زا  اه  هظحل  نیا  همه  تسادخ و  يدونشخ  تمحر و  فافل 

.میراذگب اپ  قح  تمحر  غاب  هب  میرذگب و  شا  هزاورد  زا  ادخ ، لوسر  زا  يوریپ  هب  یهلا ، ناتسآ 

هب تلوسر  تنـس  هب  ات  نک  نام  يرای  روآ و  تمحر  ام  رب  دـنگوس ، يدرک ، نیجع  تکربرپ  هام  نیا  مدامد  اـب  هک  یتمحر  هب  یهلا ،
.مینک هزات  نابعش ، ینامحر  شوخ  میسن  زا  ار  نامحور  میدنب و  رمک  هام  نیا  رد  وت  یگدنب  تابع و 

ینوطالقس میرم  / تاولص زبس  رکذ 

تیاعد ریگارف  ناراب  هنشت  بل  كاخ 

تیاوه هب  زج  ابص  داب  دنزن  مه  رب  کلپ 

ددرگ وت  ياه  سفن  رطع  زا  هتخیمآ  هک  ات 

تیاپ هب  هداتفا  هک  كاخ  ره  هدش  ناشاک  رهش 

یتخرد يور  رگا  تسا  راهب  لاس  همه 

تیابع زبس  هچراپ  زا  یخن  یشاب  هتسب 

يریوک كاخ  زا  يوش  در  رگا  هظحل  کی  ردق 

تیارب خرس  لگ  غاب  زا  یلمخم  دوش  یم 

تسا هتشذگ  هکم  هینوق و  نَرَق و  زا  وت  يوب 

تیادص تسا  هدینش  هک  يرهش  هدش  دوخ  زا  دوخ  یب 

تسا نیمز  يور  شرس  تسا  هدید  وت  يور  ات  هوک 

تیاسر زاوآ  هب  زور ، بش و  هدناباوخ  شوگ 

خرس لگ  درو  هدش  وت  تاولص  زبس  رکذ 

تیادف هب  ناتخرد  هام و  لگ و  ایرد و  هک  يا 

میارح هب  ندیسر  زاغآ  رد  تفر و  ناوراک 
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! تیاهن دح و  یب  يوت  ات  اجک  زیچان  نم 
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يدمحم لگ 

یتمعن اتیزر 

ار زان  وت ، نوچ  درَخب  ادخ  زا  تسیک  نآ 

ار زامناج  دنک  نهپ  هوک  يالاب 

دروایب شیارب  همان  هتشرف  بش  ره 

ار زاس  هنییآ  هنیآ  هب  دنک  قشاع 

متس زا  شنادند  بل و  دنکشب  هک  سک  نآ 

ار زاب  شوغآ  مسبت  دنک  او  و 

نامسآ يور  دنزب  مدق  ادخ  اب  بش 

ار زاجح  نآرق ، هیآ  دشاپب  ادرف 

نیما بقل : تسا و  يدمحم  لگ  شمسا 

ار زامن  مالس  هدرک  گنشق  شمان 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

یناما مثیم  / ...وت دای  اب 

.منیشن یم  وت  دای  اب  مزیخ ، یمرب  وت  دای  اب 

«. ربکا هّللا  : » مراد یمرب  گناب  تسا ، هدرشف  دوخ  رد  ار  زاورپ  ياهرپ  هک  نیمز  نادنز  زا  ایند ، هریاد  زا  یتسه ، يانگنت  زا 

نیا رد  نافوت ، رازه  دنبوشآ ؛ یمرب  ینامز  كدـنا  رد  ار  یمدآ  حور  كزان  ياهرات  دـنریگ و  سفن  اه ، یگتـسخلد  اه و  یگتـسبلد 
هب ور  میاه  مشچ  .مزادنا  یم  رـس  تشپ  تسوت ، ریغ  ار  هچره  .تسا  هدنام  ولگ  نیا  رد  فرح  رازه  تسا و  هدـش  هدرـشف  گنت  هنیس 

.منیشن یم  وت  مان  هب  مزیخ ، یمرب  وت  مان  هب  میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب  : » دوش زاب  ات  تیور 

.مریگب يا  هرهب  تضیف  ياه  هویم  زا  ات  مزیوآ ، یم  تنامسآ  ياه  هخاش  هب  ار  میاه  تسد  تسوت ؛ مان  هقلح  رد  میاه  تسد 

میاه هیر  ات  دنریزارس  هبوت ، ياه  نادوان  نانچمه  نیملاعلا » بر  هّللدمحلا  : » دور یم  دیآ و  یم  نانچمه  میاه  سفن  هک  ساپس  ار  وت 
.مریگب بآ  ریز  ار  میاه  سفن  ات  میوشب ؛ ار 

شیوخ راک  دنکب  یهلا  وفع  »

شورس دناسرب  تمحر  هدژم 

تسام مرج  زا  رتشیب  ادخ  فطل 

!« شومخ یناد ؟ هچ  هتسبرس  هتکن 
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، تتمحر ياهرد  نولک  رب  منک  یم  هقلح  ار  میاه  مشچ  .نخـس  تصرف  يا و  هداد  مروضح  نذا  تبون ، جنپ  يزور  هک  ساپـس  ار  وت 
هنزور هب  ور  ار  میادرف  زورما و  یـشاقن  نیدلا ،» موی  کلام  : » وت زین  ما  یگدنز  داعم  يا ، هدوب  وت  ما  یگدنز  أدـبم  میحرلا » نمحرلا  »

«. نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  : » یگدنز يانعم  ییوت  اهنت  داد ؛ مهاوخ  وت  دای  هب  تراشب  ار  اه  هراشا  همه  دیشک و  مهاوخ  وت 

سرت و لاچ  هایـس  زا  يدنـسپ ! یمن  وت  هک  دورب  ییاج  میاه  مدـق  هک  مزغلب ، هک  متلغب ، هک  يراذـگاو  شیوخ  هب  ما  هظحل  کی  دابم 
ار میاه  مدـق  وت ؛ اب  میوگب  نخـس  ما  هدـمآ  ما ؛ هتخیوآ  وت  يایربک  ناماد  هب  تسد  ما ، هتخیرگ  ایند  يوب  گـنر و  هچ  ره  زا  دـیدرت ،

! ریذپب
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مالس حبص و 

یتاجنروپ یفطصم  / رتشیب شا  يزور  رتزیخرحس ، هکره 

.دوش یم  نشور  ام  يرحس  ياه  لد  رد  حبص ، زامن  هراتس  .میوش  یم  رادیب  میسن  ياکنخ  اب  هرطق ، هرطق 

.میوش یم  رورس  رسارس ،

.تسام رادید  قاتشم  شیاهدیما ، مامت  اب  هزات ، زور 

ياه هقاس  رهم و  تبحم و  مرُه  زا  مرگ  ینان  ادخ ، معط  اب  ياچ ، ناجنف  کی  .میراذگ  یم  زورما  هار  هب  اپ  هّللا ، مسب  زا  يا  هناحبص  اب 
.تسا شوپ  منبش  زونه  هک  يزبس  درت 

.میا هتفگ  کیربت  ییانشور  دنخبل و  هب  حبص ، لوا  مالس  نامه  اب 

.رتشیب شا  يزور  رتزیخرحس ، هک  ره  .دوش  یم  زاغآ  یگدنز  همانلاس  زا  زیمت  دیفس و  رگید ، گرب  کی  و 

؟ دننک یم  میسقت  ون  باتفآ  تقو و  لوا  نامه  ار  اه  يزور  هکنیا  هن  رگم 

.تسه مه  راهب  يابیز  ِدلوت  زور  زورما ،

.وگب مدقم  ریخ  هدب ؛ ینشور  مشچ  نیدرورف ، نامسآ  یتسه و  هب 

! داب كرابم  نات  حبص 

نیدلاردب مظاکدمحم  / حبص یناهج  تلود  رب  مالس 

«. نک بارش  رپ  یحدق  ایقاس  تسا  حبص  : » هک تسا  دنلب  رون  يادص  اهورس ، همه  ياپ  مه 

ياه هظحل  کت  کت  .تسا  ربارب  يداش  تاعاس  اب  دیآ ؛ یم  یماکهب  یقرش  ریسم  زا  حبص ، و  ... 
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مامت هنیآ  حبص ، .تساک  مک و  یب  شدهاوخ ؛ یم  ام  لد  هک  تسا  هنوگ  نامه  حبص ، .دنک  یم  یگدنز  رون ، راشبآ  رد  شا  ییایور 
، اهوترپ ینامـسآ  يادـص  اب  اه  هرجنپ  دزیر و  یم  اه  قاتا  رد  باتفآ ، دور  حبـص ، مادـنا  لگ  مان  ندز  رـس  اب  .تسا  یگتـسارآ  يامن 

تهج .دور  یمن  شیپ  یگدـنز  حبـص ، یب  ًالـصا  .تسا  یگدـنز  ياه  گر  رد  یناوج  راهب و  سح  هاگپ ، .دـنریگ  یم  غولب  گـنر 
.درک میظنت  حبص  اب  دیاب  ار  ندوب  تایح و 

.دهد یم  ناشن  ام  هب  ار  قشع  تسرد  نازورف و  ِهار  هک  تسا  حبص 

.دناوخ یم  ارف  یتسمرس  هب  ار  همه  شا  شیور  شوخ  گناب  هک  تسا  رادیب  هشیمه  يا  هچغاب  حبص ،

کی شوجو ، بنج  كرحت و  رکف  .دزیخ  یمرب  حبـص  يایوپ  رتسب  زا  اه  هزیگنا  نیرت  گنـشق  هک  دـنیب  یم  دریگب ، رامآ  یـسک  رگا 
.دور یمن  نوریب  حبص  رس  زا  هظحل 

.دنیچ یم  ار  حبص  رد  هتشاک  ياهدنخبل  هک  وت  رگ  باختنا  هاگن  رب  دورد  حبص و  ینیرفآراک  هب  مالس 

هداز حیبذ  هرطاف  / بش دیپس  ماجرف  حبص ،

هم هشیـش  رب  ار  حبـص  سفن  يامرگ  ما ! هناخ  تولخ  طایح  هب  شکب  كرـس  اـیب و  ـالاب  نامـسآ ، ناـبدرن  زا  ادرف ، نشور  باـتفآ  يا 
.دیاشگب اه  ینادعمش  هزات  ياوه  هب  ار  لد  هتسخ  هرجنپ  شالترپ ، زور  کی  باداش  رون  ات  نک  زاب  يا  هنزور  مدب ! بش  هتفرگ 

عولط دشخرد ! یم  منامـشچ  رد  دیما ، يا  هزوریف  هکرب  دنک و  یم  یبات  یب  مناتـشگنا  رـس  رد  یبایماک ، نیریـش  هویم  ندیچ  هسوسو 
! رذگرید دشاب و  ییادلی  هچرگا  تسا ، یبش  ره  دیپس  ماجرف  حبص ،

! تسین بش  یگریت  هاگنالوج  نم ، نهذ  ناتسآ  ادرف ؛ نشور  باتفآ  يا  مرظتنم ، نم  و 

مالس رهمرپ  همزمز 

.دنارپ یم  اه  جاک  رس  زا  ار  باوخ  اه ، کشجنگ  هناشوخرس  يزاب  دنز ، یم  نوریب  باتفآ  نابل  زا  هک  حبص  فافش  هظحل 

.دیامن یم  رت  گنر  شوخ  تعیبط ، نیرتیو  رون ، شراب  ریز  رد  دیور و  یم  یگدنز  ياه  هخاش  رس  رب  روش ، هتسرون  هناوج 
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یم حبـص  گر  رد  یمرگ  نوخ  هچ  شنایب ، هک  يا  هدرک  سح  تبحم ! شباـت  يارب  دراد  یتردـق  هچ  مالـس ،»  » زیگنارحـس هملک  و 
هژاو زا  زاسب  یفیطل  جوم  سپ  .دریگ  یم  ناج  شنابرهم  قلاخ  نوزوم  مان  اب  هک  تسا  یگدنز  زور  ره  زاغآ  زمر  نیا  رخآ ، دـناود !؟

! نک همزمز  حبص  یلاها  مامت  شوگ  رد  و  مالس »  » رهمرپ

تسین یحبص  نآ ، دننام  هک  یحبص  راظتنا  رد 

کی زاغآ  رد  هک  مراد  نامیا  .دشاب  هتـشذگ  باتفآ  رازه  زرم  زا  شدنلب  هیاس  هک  دنچره  دوش ؛ یندنام  یبش  چیه  هک  ما  هدرکن  رواب 
.درک دهاوخ  هراپ  ار  بش  دنلب  مهو  تا ، هدیپس  نشور  طخ  هنارفولین ، لصف 

؛ تسین نآ  دننام  هک  يزور  هب  ما  هتـسب  لد  دـنکیرات و  ياه  بش  یگریت  هچیزاب  هک  ررکم  ياهزور  نیا  يوسارف  هب  ما  هتخود  مشچ 
یم هبعک  شود  رب  مشچ  مزیخ ، یمرب  هک  حبص  ره  .دباتب  نامیاه  بلق  نامسآ  رد  دیشروخ  رازه  وت ، روضح  ناشکهک  زا  هک  يزور 

! ناج يدهم  منک ؛ یموت  زبس  رضحم  هناور  ار  مالس »  » ياون نیرت  گنهآ  شوخ  مزود و 
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اه قیاقش  اب 

( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ  )

يریما نیسح  / دیهش مان  هب  طقف 

.تسا روانش  یگدنز  مهوت  رد  هدنام ، هک  ره  وت ، زا  دعب  هک  دز  يزوریپ  هکس  دوش  یم  وت  مان  هب  طقف  دیهش !

ياهب هب  زج  هک  یلد  مییام و  هتفرگ ؛ ار  تعاجـش  يوک  یلاها  نماد  وت ، زا  دـعب  تبرغ  تس و  یگدـنز  يانعم  خرـس ، هلال  يا  وت  مان 
.تسه شیرادیرخ  هن  دوش و  یم  هتخورف  هن  نوخ ،

! دیدوب شاک 

سپ هک  تداهش  خرـس  مان  هب  مسق  .تسا  ییاغوغ  یتسه ، نیریز  ياه  هیال  رد  .دنا  هتـسب  لپ  شمارآ  طش  رب  دولآ ، نوخ  ياه  هیفچ 
هفـسلف نیمز ، يور  نادیهـش  يالوم  هار  رد  زور ، ره  ام  .میور  یم  لد  نوخ  هب  دـیا ، هدومیپ  ولگ  نوخ  هب  امـش  هک  یهار  گـنج ، زا 

! دیدوب شاک  تسامش ؛ زور  زور ، ره  .دننک  یم  ریگ  لاذتبا  رادراخ  میس  تشپ  يا  هدع  ماش ، ره  میناوخ و  یم 

یناوخ یم  رعش  میارب  زور ، ره 

يوـس هب  .یـشک  یم  رپ  مرکف ، هاـگرارق  زا  يروـخ و  یم  ریت  مساـسحا  رگنـس  تـشپ  يوـش ، یم  دیهـش  مرکف  زیرکاـخ  رد  زور ، ره 
زور ره  نم  .مراپس  یم  كاخ  هب  ار  هنادرم  یگدنز  منک و  یم  عییـشت  ار  ما  يداش  زور ، ره  نم  یتفا و  یم  هار  هب  میاهوزرآ  يالبرک 
نویش ات  دنامب  امـش  رازم  رـس  رب  ملد  هک  منک  یم  دهع  زور  ره  .مراد  امـش  يوس  هب  انمت  تسد  هک  یلاح  رد  موش ؛ یم  رود  امـش  زا 

دنزرف ناردام 
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.منکن مگ  اه  یندیماشآ  اه و  یندروخ  تاغیلبت  يوهایه  رد  ار  هدرم 

همه رد  ار  تکالپ  هک  ما  هتـشون  یباـتک  .يا  هداـتفا  دولآ  نوخ  شعن  اـب  شیاـه ، تیب  يور  رب  وت  كاـخ و  ماـن  هب  ما  هدورـس  يرعش 
.یناوخ یم  رعش  میارب  زور  ره  ربهر ! نامرف  امش و  ناج  ییوگ  یم  ینک ؛ یم  ینارنخـس  میارب  زور  ره  .يا  هدرک  نازیوآ  شتاحفص 

.هتفرگ امش  مان  گنر  یگدنز ، اه و  هژاو  دهد و  یم  یخرس  يوب  اوه  .ینک  یم  یشاقن  میارب  زور  ره 

وت قارف  رد  کشا ، ایرد  ایرد 

ياه شزرا  زرم  زا  .دـنا  هتـشون  ییاهنت  گنر  هب  سوسفا  رازه  هماج ، خرـس  ناگتفر  ناوراک  ات  تقیقح ، ناگدـناماج  زاین  نوماـه  زا 
، مدیهش ردارب  يا  ار  وت  قارف  ییاهنت و  مغ  نم ، .دنا  هتشاگن  تیالو  مان  هب  دیما  رازه  ناریا ، يالبرک  تداهش  یهار  هس  ات  دیدج  رشب 

، شیوربا بارحم  هاگدجس  هب  رس  مرب و  یم  میالوم  نماد  هب 

.نم نیکست  تسوا  مزیر و  یم  کشا  ایرد  ایرد 

یتمعن اتیزر  / هتسکش سای 

تیاشامت رب  هدیچیپ  بوخ  رادلگ -  هفالم  نیا  تنفک - 

تیاپ رد  هتسشن  شکرت  هک  سب  تسا ؛ خرس  لگ  اب  راخ  تتماق ،

یتشگرب هراپراچ  رفس  زا  یتفر ، يدوب و  رعش  رتفد 

تیامین دیپس  تخَر  هدرک  يا ، هدش  اهر  دوخ  نزو  زا  هک  يا 

تسا هدش  رتدایز  هچنغ  خرن  دیآ ، یم  هتسکش  ِسای  يوب 

! تیارهز هتسکش  هدروخ ، ریت  ارهز ،» ای   » وت یناشیپ  يور 

نونجم دوخ  رد  وت  زا  يا  هکت  دش ، ادیپ  هّکف  وت ، زا  يا  هکت 

« تیاه نیمه  ِقشاع  مقشاع ، « ؛ تسا نیا  رس  رب  عوضوم  لصا 

تیانعم هب  یسک  هدربن  یپ  دش ، نیا  شا  هصالخ  ام  هصق 

تیالاب دنا  هتفر  نارگید  هدییور ؛ تخرد  الاح  وت ، زا 
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نوتیز مخز 

یناما مثیم  / تسام يردپ  نیمزرس  نیطسلف ،

؟ دزوسب هک  تسین  نات  هنیس  رد  لد  ایآ  دنا ؛ هدش  رتسکاخ  هزغ ، راون  ياه  لخن 

؟ دنیبب هک  تسین  نات  هرهچ  رد  مشچ  ایآ  دنتفا ؛ یم  نیمز  هب  گرب ، گرب  دیشر ، ياه  تماق 

.دهد یم  ناج  نیطسلف  ياه  هچوک  رد  رشب  قوقح  .دنا  هتخیوآ  راد  هب  ار  تیناسنا 

؟ مینیزگب یشوماخ  ناملاظ ، ربارب  رد  تسا  هتفگ  یسک  هچ  دزیخ ؟ یمنرب  ییادص  ارچ 

اه کنات  زواـجت  نارحب  لـح  زا  تسا  هنوگچ  هتفرگ ، ار  ملاـع  ناتدـنخبل ، یـساملپید  هک  امـش  تسا ؛ ناـمولظم  عورـشم  قح  عاـفد ،
؟ دیزجاع

یمن تیمـسر  هب  ار  سدـقملا  تیب  يردـپ  ياـه  هناـخ  ملـسم  قوقح  هک  تسا  هنوگچ  دـیهد ، یم  رـس  رـشب  قوـقح  يادـن  هک  اـمش 
؟ دیسانش

یمن كرد  ار  نوتیز  ياه  غاب  ناراب  شتآ  بیاـصم  هک  تسا  هنوگچ  دـیا ، هداـهن  رـس  تشپ  ار  یناـهج  گـنج  ود  هرطاـخ  هک  اـمش 
؟ دینک

؟ دوب رهم  لوسر  هک  مالسلا  هیلع  حیسم  میلاعت  تسا  نیا  ایآ  .تسروآ  مشخ  امش ، هناگ  ود  ياهراتفر 

، رگید يزور  دنچ  هک  لایخ  نیا  هب  دیا ، هدیرب  رـس  .دیا  هدرب  شیوخ  عفانم  هاگنابرق  هب  ار  تلادع  میلک ؟ ياسوم  میلاعت  تس  نیا  ایآ 
؟ تشاد دیهاوخ  تلهم 

؟ تسا هتفرگن  اج  ناتیاه  بلق  رد  ترخآ  هغدغد  ایآ  دمآ و  دهاوخن  امش  لابند  گرم ، ایآ 

.دش دهاوخن  تخبشوخ  شا  يردپان  نیمزرس  رد  سک  چیه  تساه و  هداز  نیطسلف  نیمزرس  نیطسلف ،
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نامز هچیرد  زا 

( زورون دیع   ) ون لاس  زاغآ 

هراشا

هبنشراهچ

نیدرورف 1386  1

لوالا 1428 عیبر   1

Mar.2007.21

نایلیلخ يدهم  / تسا زورون  زور ، ره 

، شنیرفآ گرزب  باتک  کنیا ، .تسا و  رشب  تایح  رد  زیگنا  لد  فرژ و  یلوحت  زیخاتـسر و  روآدای  هک  دیآ ؛ یم  يراهب  اب  زورون ،
: تسام يورارف 

 - ار نیمز  هنوگ ، نیا  ام  میهد و  یم  قوس  هدرم ، نیمز  يوس  هب  ار  نآ  سپـس  .تخیگنارب  ار  اهربا  و  داتـسرف ، ار  اـهداب  راـگدرورپ ، »
(1) «. تسا ناس  نیمه  زین  زیخاتسر  .میشخب  یم  تایح  شگرم -  زا  سپ 

هنییآ مالـسا ، نییآ  ...شخب  یتسه  دـنوادخ  ناگدـیرفآ  نیرترب  ناسنا ، تسا و  یتسه  هصرع  رد  تایح  زار  تفگـش  باـتزاب  راـهب ،
.نتسب ورف  مارح ، زا  هدید  لد و  نتسشن و  اه  لد  رب  يداش  دنخبل  دیع ،»  » تسا و قطنم  لقع و 
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؟ تسیچ راهب  هانگ 

یم تروص  لاح » لیوحت   » اب اهنت  هک  ام  تشونرـس  ریدـقت ،»  » دروخ و یم  مقر  لاـس » لـیوحت   » اـب هک  تساـم  تشذگرـس  میوقت ،» »
شـالت تمه و  هب  هتـسب  هک  ناـسنا  زا  شیاـضاقت  دـیآ و  تسار  وا  زا  زیچ  همه  هک  تسومه  زا  لوحت  هضرع  ناـیم ، نیا  رد  دریذـپ ؛

!؟ میتسه یناتسمز  باوخ  رد  زونه  ام  رگا  تسیچ ، راهب  هانگ  .تسوا 

راهب ریدغ و 

، نانیب تربع  هدـید  رد  و  كاخ ، زا  ناهایگ  اه و  هزبس  ندـیمدرب  تسا و  تماـیق  روآداـی  تعیبط ، راـهب  دراد ؛ اـهزار  دوخ ، رد  راـهب 
هماج ناتخرد ، نایرع  مادنا  رب  دـنادرگ ، یم  هدـنز  ار  هدُرم  ياه  نیمز  راهب ، .ندـش  روشحم  يارب  گرم ، زا  سپ  رگید ، یمایق  ناشن 
تسا دیـشروخ  هبترم  رازه  روآدای  تیونعم ، راهب  ...و  دناوخ  یم  ارف  شورخ  شوج و  هب  ار  اهدور  اه و  هکرب  دناشوپ ، یم  زبس  ياه 

نابرهم یلوسر  راگدرورپ ، یحو  نیما  دناشن و  راب  گرب و  هب  كاپ ، يا  همشچ  رد  ار  تیالو »  » ِلخن هک  هوکُـش ؛ ياه  هیآ  ناغمرا  و 
: دناوخارف زبس ، يا  هبطخ  ندناوخ  هب  خیرات ، يادنلب  رب  ار 

«. ...ُهالوَم ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالوَم ، ْتنُک  نَم  »

هللا یلـص  مرکا  لوسر  تفرگ و  ندـیراب  تکرب  ناراب  هاگ  نآ  دـیدرگ ! ایرد  ریدـغ ،»  » دیـشخب و وربآ  تعیبط ، راهب  هب  تیونعم  راهب 
«. دیمانب نینمؤملاریما  ار  وا  : » تخاس راکشآ  ناگمه  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تلزنم  راب ، رگیدهلآ  هیلع و 

« مانألا ِعِیبَر  یلَع  ُمالَّسلا  »

نازخ ياه  ناج  دنک و  یم  يراک  هنییآ  ار  اه  لد  نحـص  شیاه ، مدـق  زبس  نینط  دـسر و  یم  هار  زا  يزور  زین  راهب  نیرت  شوپ  لگ 
: تسا راهب  تقیقح  وا »  » دوش و یم  زاغآ  شندمآ  اب  یقیقح ، راهب  هک  تسوا  اب  ناراهب  فطل  تمارک و  .زبس  رد  زبس  مرخ و  ار ، هدز 

«. ماّیالا ِهَرَضَن  مانالا َو  عیبَر  یلَع  ُمالَّسلا  »

.دنک یم  شا  ینابزمه  ناراب  لوزن  اب  نامسآ ، دیایب ، راهب  یتقو 
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تـسا بوخ  هچ  .دننک و  یم  شا  یهارمه  ناهانگ  زا  يرود  اب  ناگدیرفآ ، همه  ...و  دوش ، یم  شلدمه  ناهایگ  ندـنایور  اب  نیمز ،
مالسا هبلغ  نابرهم ، يادخ  یگدنب  ندش  یناهج  ناتفـص ، ناطیـش  يدوبان  ناربکتـسم و  ینوبز  ناهج ، رد  دیحوت  تیمکاح  راگزور 

.ناماه هدشمگ  همه  هب  ندیسر  ...و  نافرع  نامیا و  تمکح و  ندش  ریگارف  نایمدآ ، یگنرکی  يردارب و  نایدا ، رگید  رب 

تقیقح راهب  راهب ؛ تقیقح 

دنا و هدـنام  راگدای  هب  ام  يارب  زابرید  زا  هک  رایـسب  يوکین  ياه  تنـس  اب  هارمه  راهب ؛ زاغآ  تساهزمر و  اهزار و  زا  راشرـس  زورون ،
عفر رمع ، لوط  حور ، تمالـس  قالخا ، یکین  هک  ناگتـسب -  ناشیوخ و  اب  رادـید  دـنا ؛ هتفگ  زاب  ار ، اه  نآ  هرامه  نامکاپ  نایاوشیپ 

اعد و ناج ، مسج و  یگزیکاپ  دروآ ،-  یم  ناغمرا  هب  ار  ...و  تواخـس  اهرهـش ، يدابآ  يزور ، شیازفا  لامعا ، یلوبق  اه ، يراتفرگ 
...و رورـس  ینابرهم و  روش ، قوش و  زا  راشرـس  دشاب ؛ دـیع »  » نامزور ره  ات  ناهانگ ؛ زا  يرود  ...و  نابرهم  يادـخ  هاگرد  هب  شیاین 

.دشیدنین اه  یتشز  هب  نآ ، رد  یمدآ  هک  تسا  يزور  دیع ، هک  تسا  نینچ 

یماـن بلاـق و  ره  رد  تاـفارخ »  » اـب میزیهرپـب و  ناینیـشیپ  تسیاـشان  موسر  یخرب  زا  هناروکروک  يوریپ  دـیلقت و  زا  تساـبیز  هچ  و 
.دیسر تقیقح  راهب  راهب و  تقیقح  هب  دیشیدنا و  لامک »  » هب ناوت  یم  ناس  نیا  طقف  میزیتسب و 

هاتوک ياه  مایپ 

.تساه لگ  زیخاتسر  راهب ، - 

! دوش یمن  زبس  مه  راهب  اب  دش ، هایس  هک  یلد  - 

.تسا یگدنز  باتک  هچابید  راهب ، - 

!؟ میتسه یناتسمز  باوخ  رد  زونه  ام  رگا  تسیچ ، راهب  هانگ  - 

«! ون زا  يزور  طقف ...«  ینعی  اه  یضعب  يارب  زورون ، - 

.تساه لصف  نیرت  یبالقنا  راهب ، - 

؟ دزادنا یم  يزیچ  هچ  دای  هب  ار  امش  نیا ، تشذگ ؛» لاس  کی  - »

؟ تسا روط  هچ  نات  « لاح ، » یتسار دش ، ون  نات  « لاس - »
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! دینکن رکف  یمیوقت »  » زگره دنیوگ : یم  ام  هب  هنهک  ياه  « میوقت - »

! تسین هزبس »  » يانعم هب  طقف  اما  تسابیز ؛ هشیمه  زبس » - »

عراز هبوبحم  !/ نیرفآ راهب  رب  مالس 

ات دوش  یم  دلوتم  نامز  هحفـص  رد  رگید  يراهب  وت ، نشور  دای  اب  لاوز ! یب  شخب  یتسه  يا  و  تانئاک ؛ لاوحا  هدننک  نوگرگد  يا 
! يا هداد  رارق  ملاع  تاذ  رد  تقیالس  یّلجت  هناهب  ار  راهب  يراد و  تسود  ار  یگزات  هک  وت  رب  مالس  .دشاب  هزات  یلاس  دلوت  دهم 

.یشاب هدناسر  تابثا  هب  ار  دوخ  یلاوز  یب  ات  يا  هدیرفآ  ار  راهب  هک  وت  رب  مالس 

منک یم  يراهب  مدوخ  ار  ملد 

هب یگدـنز ، رهاظ  تالوحت  زا  ماهلا  اب  مرگن و  یم  ار  راـهب  .مروآ  یم  داـی  هب  ار  ادـخ  فطل  هراومه  ندوب  هزاـت  مرگن و  یم  ار  راـهب 
هن منک ؛ یم  نییعت  مدوخ  ار  شندوب  ناتـسمز  ای  راـهب  هک  یلـصف  تسا ؛ یهوکـشاب  لـصف  هچ  نم  لد  .مشیدـنا  یم  ینورد  یلیوحت 

 . ...اه فرب  يزابجل  ای  دیشروخ  ترارح  هن  اه ، گرب  شزیر  ناتخرد و  ییافوکش 

هظحل هظحل  رد  ار  دـتمم  راهب  مناوت  یم  ملفاغ ، نآ  زا  هراومه  دوخ  هک  یتردـق  اـب  نیمز و  رد  مدـنوادخ  نیـشناج  نم  هک  یتسار  هب 
.منارورپب شیوخ  رد  تیدبا ، ات  ار  یگزات  رذب  مهد و  نایرج  ما  یگدنز 

دیوگب کیربت  نم  هب  دیاب  دیع 

تیصعم نآ  رد  هک  دناد  یم  يزور  ار  دیع  اه ، ناسنا  نیرت  ینامـسآ  هاگن  هک  نآ  لاح  دنرامـش ؛ یم  دیع  نیمز  لها  ار  تاظحل  نیا 
نیا .دیوگب  داب  كرابم  نم  هب  ار  ما  یگدنب  دیایب و  دیاب  هک  تسا  دیع  نیا  .میوگب  کیربت  ار  دیع  دـیابن  نم  سپ  .دوشن  ماجنا  قلاخ 

هب دیاب  هک  تسا  ینامز  کنیا  سپ  .دشاب  هتشاد  رواب  منیرفآ ، یم  دوخ  هک  یتاظحل  نیرت  لالز  رد  ارم  یگتسجخ  دیاب  هک  تسا  دیع 
! سب دنناگدنب و  هب  ییوگ  کیربت  هب  رومأم  تانئاک ، همه  دوش و  دلوتم  نیمز  رد  دیع  اه ، ناسنا  رامش 
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یتاجنروپ یفطصم  !/ نیرفآ راهب  يادخ  يا 

.راصبألا بولقلا و  بلقم  ای 

.راهب اب  ماگ  مه  دننک ؛ یم  فاوط  وت  يور  رود  هب  وت ، يوس  هب  اه  مشچ  دنا و  هدش  وت  نادرگ  باتفآ  اه ، لد 

.راهّنلا لیللا و  ّربدم  ای 

.ینک یم  ریبدت  هک  ییوت  ار  زور  باتفآ  بش و  ياه  هیاس 

.لاوحألا لوحلا و  لوحم  ای 

رد كاخ ، هریت  نتم  زا  یگدنز  يزبس  ندنایور  لثم  هایگ ، هب  اه  هناد  لاح  شدرگ  دننام  وت  تسوت ؛ ياه  تسد  رد  ام  ياه  لد  لاح 
.ینادرگ یم  ار  اه  لد  .یندیرفآ  راک 

.لاحلا نَسحا  یلإ  انلاح  ْلِّوَح 

، راهب نیا  رد  لاح  نیرتوکین  تقو و  نیرتهب  هب  ار  ام  نک و  راومه  وت  ار  ام  لد  نادرگ  باتفآ  شدرگ  .نک  زاس  وت  ار ، ام  بلق  ریبدت 
.نک زاین  یب 

راهب هدوشگ  شوغآ 

.دشخب یم  حور  اه ، هخاش  درس  ياه  تسد  هب  سالیگ ، ياه  هفوکش  دیفس  نهاریپ 

.دننک یم  چوک  نیدرورف ، باتفآ  مرگ  نیمزرس  تمس  هب  دنا و  هدرک  نتفر  گنهآ  اه ، هناد  هرابود 

.دشک یم  شزاون  تسد  اهربا ، رس  رب  داش ، میسن  تسا و  هدوشگ  شوغآ  اه  هناوج  تمس  هب  دیشروخ ،

شوغآ و  دنواشیوخ ؛ ياه  تسد  تسود و  ياه  لد  يوک  هب  میور ، یم  کیدزن  ياه  لد  تمـس  هب  راهب ، اب  هفوکـش و  اب  ماگمه  ام 
.تسا هدش  زاب  ادخ  مان  اب  اهدیدزاب ، دید و 

کیربت تسود ، نایـصع  زا  یکاپ  دیع  هزور ، ره  دیع  هزات ، دیع  هب  میا و  هدش  داش  لد  اه ، يدب  هانگ و  زا  رود  همه ، ادخ ، دنخبل  زا 
.میا هتفگ 

! ناراب لگ  راهب ، رفاسم  مودق  رب  .تسا  هدرک  رفس  امرگ  نیا  ات  اه و  لگ  نیا  ات  امرس  نامه  زا  اهرود ، نامه  زا  راهب ، گنهآ 
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هاتوک مایپ 

! كرابم ناتیاه  لد  نیمزرس  هب  راهب  نامداش  هوکشاب و  رفاسم  دورو 

يدابآدوواد هموصعم  «/ ِلاوحألاَو ِلوَحْلا  َلِّوَحُم  ای  »

يراج یهاگآ  تفرعم و  ياه  تشد  رد  ار  نامدومخ  حور  ات  تسا  هدمآ  .دنخبل  ياه  هساک  هفوکش و  ياهدبس  اب  تسا ؛ هدمآ  راهب 
.میوش هدرتسگ  لاْحلا  نَسْحأ  دنلب  هیآ  رد  ات  دنک 

هب ار  تا  يدنوادخ  هوکش  هک  ییادص  تسا ؛ یگدنز  شیور و  ینوفمـس  شدوپ ، رات و  رد  دفکـش و  یم  كاخ ، بولقلا ، بلقم  ای 
.تسا هتسشن  رارکت 

.اه ناج  زیخاتسر  ترورض  هب  تسا  یتراشا  همه ، نیا  دفکش و  یم  كاخ ،

.ار نتفر  ینامسآ  نییآ  دنک  دیکأت  ات  دیآ ، یم  راهب 

.تسا گرم  نفعت و  هب  نداد  نت  ییاتسیا ، نوکس و  دیوگب  ات  دیآ  یم 

هناخ مه  ییایوپ ، تخانـش و  دیـشروخ  اب  ار  ناملد  مشچ  نزب و  مقر  ناـمیارب  ار  اـه  لاـح  نیرتوکین  ِلاوحَـألا !» ِلْوَْحلا و  َلِّوحم  اـی  »
.يا هدوشگ  راهب ، يدیشروخ  ياه  تشد  هب  ار  اهزور  نیا  هرجنپ  هک  نانچ  نآ  نک ؛ نشور  ار  نامبلق  نادرگ و 

نتسر هنادیع 

.ار یگدومخ  امرس و  رابغ  دیوش  یم  و  نتسر ؛ هنادیع  ناراب و  هزیکاپ  ياه  هلایپ  اب  دیآ ؛ یم  راهب 

.میور یم  باتفآ  لابقتسا  هب  لالز ، هتسارآ و  ام ، دیاشگ و  یم  ار  نتسیز  ياه  هزاورد  نیمز ،

هناخ ات  دنشاب ، تیمیمص  ینابرهم و  کیپ  ات  دنور  یم  راودیما ، ممصم و  نامیاه ، ماگ  داب و  كرابم  همه  نیا  هتـسجخ  نامیاه ، لد 
دنخبل رهـش ، .نوکـس  یـشپت و  یب  هچره  زا  دیوشب  راگنز  قشع ، ناتـسد  دروخب و  دنویپ  رهم ، کیربت و  ياه  سفن  اب  یتسود ، ياه 
تعیبط نشج  راپـسهر  میـسن ، تسد  رد  تسد  یتساران ، رابغ  درگ و  زا  دنا  هدـناکت  لد  هک  نارباع  ار و  راهب  نابرهم  هرهچ  دـنز  یم 

.دنوش یم 

.مینیشن یم  روش  هب  ار  ییانشور  تعسو  ام  دیآ و  یم  راهب 
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ییاناد شیور  ینعی  دیع ؛

هداج رد  ماگ  دیاب  .دش  يراج  تساخرب و  دیاب  سپ  رذگرد ؛ ياهربا  نوچمه  دنرذگ ؛ یم  اه  هیناث  .دنام  یمن  اما  تسا ؛ هدـمآ  راهب 
.درک هبرجت  ار  ناسنا  دنلب  موهفم  تشاذگ و  هشیدنا  يایوپ  ياه 

، يزور ره  زا  سپ  هک  تسا  هتفهن  یبورغ  یعولط ، ره  سپ  رد  هک  دنک  یم  يروآدای  هک  نانچمه  یگدنز ؛ تسا و  دلوت  هدژم  دیع ،
؛ تفر دهاوخ  دیآ و  یم  راهب  هنرو ، یگریت ؛ هانگ و  یگدولآ  زا  هدش  هتسش  ياه  هظحل  ینعی  دیع  .دیـسر  دهاوخ  رـس  بش  یکیرات 
رد شیور  ینعی  دـیع  .دـنهد  یم  يدرز  نازخ و  هب  نت  هدـناکت ، يزبس  زا  هرهچ  زاـب  دـنوش و  یم  زبس  دـننک ، یم  هفوکـش  ناـتخرد 

.نامز یب  تسا و  هناوداج  .دریذپ  یمن  نامز  ندش ، يراهب  نینچ  نیا  و  تخانش ؛ ییاناد و  كاخ 

هاتوک ياه  مایپ 

.میور یم  راهب  لابقتسا  هب  تسد ، رد  منبش  ياه  هساک  باتفآ ، رد  هدش  هدرتسگ  ییاه  لد  ینشور و  زیربل  ینامشچ  اب  - 

یم نشج  هب  ار  نیمز  هرابود  ندـش  ون  هتـسش ، ترودـک  هنیک و  راگنز  زا  هدـید  لد و  تعیبط ، زیخاتـسر  رد  ام  دـیآ و  یم  زورون  - 
.مینیشن

! داب نومیم  هتسجخ و  نیمز ، ناریا  رادرک  تسار  نامدرم  رب  وپاکت ، لوحت و  دیع  يزرورهم ، یلدمه و  دیع  - 

یلاس اه ، ینابرهم  دـنوادخ  زا  مینز و  یم  مدـق  ار  یتسود  ياه  هچوک  رهم ، هفطاع و  ناراب  ریز  يراهب ، ياـه  هدـنرپ  اـب  ادـص  مه  - 
.میراتساوخ ار  يزورهب  قیفوت و  زا  راشرس 

یتمعن اتیزر  / وت دای  نیدرورف 

هدادـن يرمث  نونکات  مبلق  رگا  هدیکـشخ ، ياه  هخاش  زیخاتـسر  رد  نک »! لوحتم  تالاح  نیرتهب  هب  ارم  اـه ! تلاـح  هدـنهد  رییغت  يا 
لصف مبای ، یمن  یهانپ  مخرچ و  یم  نادرگرس  هک  الاح  .هدوب  وت  دیشروخ  زا  رود  تسا ،

هک ار  ملد  لیوحت  هظحل  ینیبب  ات  نزب  دنویپ  دوخ  دای  نیدرورف  هب  ارم  ینورد  درس 
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هشیدنا رد  یخرس  یهام  تنتفای و  يارب  دش  دهاوخ  اه  هزبس  نیرتزبس  مناتشگنا ، مزیر و  یم  اعد  ياه  هکس  میاه ، مشچ  زا  ناس  هچ 
.راصبالاو بولقلا  بلقم  ای  دمآ ؛ دهاوخرد  صقر  هب  وت  هنییآ  يور  هبور  ما 

محر هلص 

یمن دیوگ : یم  هدننک  توعد  خساپ  رد  هدش و  توعد  ینامهیم  هب  هک  دید  ار  یـصخش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور  دنیوگ  یم 
هزور رگا  .درادـن  دوجو  یهاوخرذـع  ینامهیم  هب  توعد  رد  هک  ریذـپب  ار  وا  توعد  زیخرب و  دومرف : ماـما  .درک  یهاوخرذـع  میآ و 
دیاب لد  هناخ  هتفرگرابغ  ياه  هشیـش  هب  یتسد  زورما  و  نک -  اـعد  شقح  رد  يوگ و  داـب  كراـبم  يراد  هزور  رگا  روخب و  يرادـن 

.مینک فراعت  رگیدکی  هب  ناکیدزن  رادید  اب  ار  يداش  دنز ، یم  دنخبل  يوس  نآ  زا  ناگدنرپ  منرت  اب  راهب  یتقو  ات  دیشک 

زورون ریدغ و 

شیوخ نیـشناج  هدرب و  الاب  ار  یلع  ناتـسد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  يزور  تسا ؛ هداتفا  قافتا  زورون  رد  ریدغ ، دنیوگ  یم 
نیا تسا و  هدومرف  اـطع  نینمؤم  رظتنم  ياـه  مشچ  هب  دوخ  جـح  نیرخآ  رد  هّللا  لوسر  هک  تس  يا  هیدـه  نیا  .دـنک  یم  یفرعم  ار 

یباتهم نانچمه  وا ، زا  سپ  هریت  ياه  بش  ات  دـهد ، یم  هام  هب  ار  دوخ  ياج  دیـشروخ ، تلاـسر ، يارجاـم  ماـتخ  نسح  يارب  نینچ ،
تسد هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زین  زور  نآ  دننک !؟ یم  هیده  رگیدکی  هب  لگ  ياه  هتـسد  نامدرم  دایعا ، رد  هکنیا  هن  رگم  .دشاب 

.یتکرب اب  ینعمرپ و  نراقت  هچ  درک و  شک  شیپ  ناناملسم  رواب  ناماد  هب  ار  یلع  لگ  رپ  ياه 

هدمآ دیع  بش  مسر  هب  لگ  ياج  لگ 

هدمآ دیشروخ  ترضح  ِدعب  هام ، نیا 

تسا ندش  كاپ  راهب ،

امرـس و رب  ربـص  زا  سپ  ناـتخرد ، هک  اـج  نآ  دـشابن ،» دـنوادخ  تیـصعم  نآ  رد  هک  تسا  يزور  دـیع ، : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع 
راهب ات  دـنکن  ربص  تیـصعم  رب  یمدآ  ارچ  .دـنوش  یم  دـلوتم  ندـش  رپرپ  نتخیر و  زا  سپ  اه  لـگ  دنـسر و  یم  شیور  هب  تقـشم ،

؟ دشچب ار  شیوخ  ینورد 

ارچ دنک ؛ یم  میهفت  رشب  هب  ار  نآ  زمر  يا ، هراشا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دهاوخ  یم  یهاگرذگ  راهب ، ییابیز و  يداش ، یتسار  هب 
ياه هکل  ناوت  یم  .تسوا  دوخ  ياهاطخ  زا  همه  رشب ، ياهدرد  اه و  یتخس  هک 
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اب ار  سفن  سیلبا  نادنب  خی  ناوت  یم  .تخاس  هناور  بلق ، هدز  تیـصعم  ریگلد و  هناخ  هب  ار  يداش  درک و  اهر  هرابکی  ار  نورد  هایس 
.دناسر گرزب  يدیع  يدبا و  يداش  هب  هدارا ، رون و  زا  يراهب  ندیسر 

: اه سیونریز 

.تاقولخم ندش  رتابیز  تهج  رد  ینورد  تسا  یبالقنا  راهب ،

.دسر یم  یحور  لماکت  ییابیز و  هب  یمدآ ، ینعی  تاقولخم  فرشا  هک  تسا  يزور  یعقاو ، دیع 

زیخاتـسر رد  .داد  دوخ  هب  ار  اه  یکین  هب  تشگزاـب  تربع و  تلهم  نآ  رد  ناوت  یم  هک  تسا  يزیخاتـسر  اـهنت  زورون ، دـیع  راـهب و 
.تسین یتشگزاب  تلهم  یقیقح 

نیدلاردب مظاکدمحم  / هراهب مهرم 

.دنا هدرک  هناخ  رون ، ناتخرد  يال  هبال  ناکشجنگ ، ياه  هراولزغ 

.تسا یندید  اه  میوقت  نیدرورف  رد  ادص ، قشع و  منرت 

.دنوش یم  زیررس  هفطاع ، قشع و  ياه  هناخدور 

.حیلم ياه  هدنخ  زا  هدنکآ  هنیآ ، ياه  هاگن  تسا و  راهب 

.دروخ یم  دنویپ  نارعاش  ِیبآ  رتفد  اب  نیدرورف ، رطعم  ياه  هژاو  تسا و  راهب 

.دنغاب یناوج  لصف  نیرفآ  قشع  یگنر ، ياه  هناورپ 

.تسا لایخ  زبس  یلجت  ساسحا و  رولبت  ِهاگ 

.میا هدیسر  راهب  مهرم  هب  ناتسمز  مکارتم  ياه  مخز  زا 

لاس لیوحت  رکب  هنحص  نیا  تسا ، یتمینغ 

.دپت یم  مارآ  مارآ  اه ، سونایقا  هنیس  رد  ینشور  ابیز  ردقچ  نک ، هاگن 

.دهد مالس  گنشق ، یمسوم  هب  ور  هک  دراد  یماو  ار  ناسنا  هک  نیبب  ار  ناور  ياه  بآ  رد  ناطلغ  ياه  بیس 
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.لیوحت رکب  ياه  هنحص  نیا  تسا  یتمینغ 

.هزبس هدنرپ و  ناراب ، زا  میشاب  هتشاد  هرطاخ  .تسا  یبلاج  هاگ  فقوت  راهب ،

! دروخ ار  یگتخاب  لد  عطقم  نیا  ترسح  تسشن و  دیاب  ردقچ  نیا ، زا  دعب  الاح 

يرهاط دومحمدیس  / دیسر هار  زا  راهب ،

دش نیگنر  اه  هفوکش  زا  نمچ  نحص  »

دش نیگنر  اوه  ایقاقا  رطع  زو 

تسه یماغیپ  هلچلچ  ره  همغن  رد 

« دش نیدرورف  راگزور ، هتفخ  ياک 

.هدنخ زا  رپ  ینابل  هفوکش و  زا  رپ  یناتسد  اب  دیسر ؛ هار  زا  هرابود  راهب ،

.دشخب توارط  ار  هتسخ  ياه  ناج  دزاونب و  ار  هدرسفا  نامشچ  ات  ازفا ، حور  زاون و  مشچ  دیسر ؛ هار  زا  هرابود  راهب ،

هب ار  اه  ناحیر  اه و  لگ  ییافوکـش  دـهد و  یم  ربخ  هرابود  یتایح  زا  اـه ، يراـنق  ناتـسد و  رازه  نـالبلب و  شخب  ناـج  ياـه  همغن 
: گرزب يانالوم  تسا  هدورس  ابیز  هچ  دروآ و  یم  ناغمرا 

لک ءزج و  تسا  هدش  هدنز  لهُد ، دنز  یمه  دعر 

دشک یم  راهب  يوب  لگ  زغم  خاش و  لد  رد 

دنک یم  هویم  تلع  ار  هناد  ریمض  هک  نآ 

دشک یم  راد  رس  رب  ار  تخرد  لد  زار 

ار غاب  رامخ  جنر  دنکشب  راهب  فطل 

دشک یم  رامخ  يوس  نونک  يد  يافج  هچرگ 

« نیعتسن َكاّیا  »

ياه هفوکـش  هدـننک  هریخ  هوکـش  یهاگ ، حبـص  زاون  لد  ياه  میـسن  ندـیزو  يراهب ، لالز  ياه  ناراب  شزیر  راـگزور ، ندـش  زبس 
تفگش هدیدپ  نیا  راهب ، همـشرک  زا  یکدنا  دنراد ، بل  رب  ار  یناوغرا  دیفـس و  ياه  لگ  دیون  هک  ییاهراسخاش  يور  رب  گنراگنر 
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.تسادخ زیگنا 

«: نیعتسن كاِّیا   » راهبون لاح  نابز  تسا و  دبعن » كاِّیا  ، » ناتسمز لاح  نابز 
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غاب ياعد  ناتسمز ، تسا  دبعن  كایا  »

« نیعتسن كایا   » دیوگ راهبون  رد 

مدمآ هزوی  رد  هب  هک  نآ  دبعن » كایا  »

نیزح رگد  مراذگم  برط ، ِرد  اشگب 

اه هویم  يّرپ  هک ز  نیعتسن » كاِیا  »

« نیعُم يا  راد  مهگن  موش  یم  هتسکشا 

! نک ییاشگ  هرگ  يراهب ، داب  نوچ 

یم دنخبل  زین ، ام  زا  ییوگ  وت  تسا ؛ هتسب  شقن  ناهایگ ، اه و  لگ  اهارحص و  اه و  تشد  هرهچ  رب  نیـشن ، لد  یمـسبت  تسا و  راهب 
.ناگتسخ هرهچ  هب  مسبت  نایمدآ و  يور  هب  دنخبل  دنهاوخ ؛

نادـنز زا  دفاکــش و  یم  ار  ناـتخرد  خاـش  هـک  میــشابن  اـبیز  فـیرظ و  گرب  نآ  زا  رتـمک  میناـمن و  بـقع  راـهب  هلفاـق  زا  یتـسار ،
«: راگدرک تفرعم  تسا ، يرتفد  شقرو  ره  : » هک دوش  یم  نآ  دهن و  یم  نورب  رس  یتسرپدوخ ،

یتفاکشب ار  خاش  ات  یتفای  تّوق  گرب ! يا  »

مینک نآ  سبح  نیا  رد  ام  ات  وگب  نادنز ، زا  یتسر  نوچ 

يدمآ نوریب  شیوخ ، زو  يدمآ ، نوگلگ  هچنغ ! يا 

« مینک نازیخ  دوخ  ام ز  ات  يدمآ  نوچ  وگب  ام  اب 

: میشاب نارگید  راک  ياشگ  هرگ  زین  ام  يراهب ، داب  نوچ  و 

ناهج راک  تس  یگتسبورف  هچرگ  هچنغ  وچ  »

« شاب یم  اشگ  هرگ  يراهب  داب  وچمه  وت 

«! ینارگید رکف  هک  شوخ ، تراهب  »

دای زا  یتفگـش ، همه  نیا  ياشامت  هک  دنکن  اما  ابر ؛ لد  ناغرم  ياه  هنارت  هوکـش  اه و  یمرخ  هوبنا  اه و  ییابیز  ماحدزا  تسا و  راهب 
! دراد نامزاب  راهب ، راگدیرفآ 
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يرورس دراد  ورس  رو  يرتدراد  اه  خاش  رگ  »

« يرگید زیچ  وت  ناج  يا  يربلد ، دص  دنک  لگرو 

: دنناناج هتسخ  رکف  هب  نارگید و  هشیدنا  رد  هک  نانآ  هژیو  هب  داب ؛ شوخ  ناگمه  ماک  هب  راهب ،
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یناوغرا تخرد  مدید  رحس  »

یناج هتسخ  ماب  هب  رس  هدیشک 

متفگ هتسهآ  ناوغرا  شوگ  هب 

« ینارگید رکف  هک  شوخ  تراهب 

يریشمش هّللا  حور  تسا / هدش  زاغآ  یگدنز 

، يراهب میـسن  .دوش  دنلب  شا  يرای  يارب  یتسد  هک  نآ  یب  ار ؛ ناتـسمز  يامرـس  زا  هتـسب  ياه  هرجنپ  دـنک ؛ یم  زاب  ار  اه  هرجنپ  داب ،
درـس ياهداب  درز و  نازخ  یگتـسخ  دهد و  یم  دیون  هزبس  يوب  اب  ار  ون  لاس  درب و  یم  اه  قاتا  هب  ار  هچغاب  هدـییور  هزات  فلع  يوب 

.درب یم  نوریب  ناتخرد ، اهراوید و  اه و  نت  زا  ار  یناتسمز 

مه رانک  زا  درس  رایسب  شیپ ، يدنچ  ات  هک  ینارباع  درب و  یم  اهور  هدایپ  زا  ار  توکس  هک  تسا  راهب 

یم ار  ور  هدایپ  توکـس  یکیربت ، یـسرپ و  لاوحا  یمالـس ، یهاگ  زا  ره  دـنزادنا و  یم  یهاگن  رگیدـکی  هب  کـنیا ، دنتـشذگ ، یم 
.دنکش

ياه فرح  اب  یناتـسمز و  ياه  هنیک  یب  ناتـسمز ، درـس  نایاپ  زا  سپ  زیگنا ، طاشن  مرگ و  يزاغآ  تسا ؛ هدش  زاغآ  هرابود  یگدنز 
.هرابود یگدنز  کی  هبرجت  مه و  رانک  رد  ندیدنخ  يرارکت و  ياه  هتشذگ  زا  رود  دیدج ،

.زیخرب ...هدم  تسد  زا  ار  راهب 

«. راهنلا لیللا و  ریدم  ای  راصبالا ، بولقلا و  بلقم  ای  »

« بولقلا ّبلقم  ای  »

يرغصا امیش 

! تسا هدنام  اج  مه  اه  هبرقع  شخرچ  زا  یتح  ینک  یم  رکف  هک  دنز ، یم  هتسهآ  ردقنآ  تبلق  یهاگ 

! دروآ یهاوخ  ماود  رگید ، هیناث  هقیقد و  مادک  ات  یناد  یمن  هک  يا  هتسخ  ردق  نآ 

هدرمـش هدرمـش  ار  شیاه  سفن  دنک و  یم  گنرد  هدش ، هک  هظحل  دنچ  يارب  يدـنام و  اج  وت  هک  هدـیمهف  لوجع ، نامز  راگنا  یلو 
! دشک یم 
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.يوش دنلب  ات  دنک  یم  ینالوط  ردقنآ  ار  شیاه  كات  کیت 

: ییوگب يراذگب و  هدیقع  رمک  رب  تسد  ات 

! نک كوک  تا  یگرزب  دای  هیناث  هیناث  تمان و  رکذ  هقیقد  هقیقد  اب  ار  مبلق  ياه  هبرقع 

هدیقع ساسحا و  نراقت  راهب ،

تسا هدیقع  ساسحا و  نراقت  راهب ،

! تسین دیمون  ناسنا  زا  زونه  هک  مینادب  ییادخ  نآ  فطل  ار  هفوکش  دنخبل  تفاطل  رگا  تسابیز  هچ  و 

يارب اهنت  هتفرگ ، کین  لاف  هب  مه  ار  راهب  ندمآ  تسا و  هدیچ  شنیس  تفه  هرفس  يور  ار ، شا  هدیقع  هک  يراودیما  ناسنا  نآ  زا  و 
هنیآ رانک  شندمآ ، هار  هب  مشچ  زونه  تسین و  دیماان  يرگید  ناسنا  زا  مه  وا  هکنیا 

! ...دناوخ یم  ار  لاس  لیوحت  ياعد  نآرق ، و 

« هاتوک ياه  مایپ  »

! درک هدیقع  نت  رب  دیرخ و  ساسحا  هزاغم  زا  دیاب  ار  هزات  ياه  سابل  دیدج ، لاس  رد  - 

! مینادب ار  ندوب  مه  اب  ردق  الاح  نیمه  هک  مینک  اعد  رگیدمه ، يارب  زارد  رود و  ياهوزرآ  ياج  هب  دیع ، بش  رد  - 

 . ...درک شومارف  ار  يراب  هودنا  درس و  هتشذگ  دوش  یم  مه  زونه  هکنیا  هناشن  هب  دنک  یم  نت  رب  زبس  سابل  تعیبط  راهب ، رد  - 

اه یگدیـسوپ  يور  رب  تسرد  ار  اه  گنر  هک  تسا  شاقن  تراهم  دوش و  یم  گنر  هراـبود  تعیبط ، يولباـت  دـیآ ، یم  هک  راـهب  - 
.دنز یم 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / نیس تفه 

.دمآ راهب  مدش و  زبس  مدرک ، رود  دوخ  زا  ار  يدرس  متشگ ، رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ناهگان ،

.تسا هدروآ  دوخ  اب  ار  یگزات  هدمآ و  دیع 

ص:30

هرامش 95 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


.مینک یم  بلط  وا  زا  ار  رحس  هداجس و  یتسمرس ، يدیپس ، يزبس ، تداعس ، یتمالس ، نیس  تفه  یهلا ، هرفس  رس  رب 

ندش ادخ  گنر  مه  ینعی  دیع ،

زبس ناملد  نیمزرـس  میهدـب ، ناراب  يوب  میوش ، منبـش  میزیرگب ، یهایـس  زا  میـشاب ، ادـخ  گـنر  مه  نآ ، رد  هک  يزور  ره  زور ، ره 
.تسا دیع  دشاب ، ینامک  نیگنر  نامدوجو  نامسآ  دشاب و 

.تسا دیع  زور  نآ  دشاب ، راهب  نآ  رد  هک  يزور  ره  يرآ !

! راهب يادخ  يا 

...دمآ راهب 

! راصبالاو بولقلا  بلقم  ای 

مگ ار  ینـشور  دنک ، یم  ریـس  یکیرات  رد  منامـشچ  هتفر ؛ یناتـسمز  باوخ  هب  رتسب و  تیـصعم  لیدـنق  یهارمگ ، يامرـس  رد  مبلق ،
! نک ما  يرای  ما ؛ هدرک 

! راهنلا لیللا و  ربدم  ای 

یمن کمشچ  میارب  یتخبشوخ  ناگراتـس  رگید  یتح  تسا ؛ فوسخ  اب  مبـش  فوسک و  اب  مزور  .تسا  ینعم  یب  میارب  بش ، زور و 
! هد متفرعم  مرب ؛ یم  رس  هب  لهج  قلطم  یکیرات  رد  دننز ؛

! لاوحالاو لوحلا  لوحم  ای 

.هاوخم مرت  نادرگرس  تسا ؛ هتفرگ  يزاب  هب  ارم  نامز  اه ؛ ینوگرگد  نادرگرس  اه ، هظحل  نادرگرس  منادرگرس ؛

! اه مشچ  اه و  لد  هدننادرگ  يا 

! اهزور اه و  بش  هدننک  هرادا  يا 

! اه شدرگ  اه و  نامز  هدننک  نوگرگد  يا 

.لاحلا ِنَسحَا  یِلا  اَنلاح  لِّوَح  يربخاب ، ملاوحا  زا  هک  نونکا 
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یتمعن اتیزر  / وت ینعی  راهب ،

دشاب وت  فرح  هظحل  نیا  زا  ینعی  راهب 

دشاب ور  هدایپ  گنس  ود  نایم  یلُگ 

ار تطاسب  ینکاو  یسرب  رفس  زا  وت 

دشاب ولِو  نامسآ  نیمز  يور  هشیمه 

دمدب تکمین  ياه  نوتس  نورد  فلع 

دشاب ون  رعش  لها  شنخس  رد  هدنرپ 

نم یتشهب  هویم  يا  یسر  یم  راهب 

دشاب ولج  بقع  مدرم  تعاس  هچرگا 

دنسرت یم  رمع  ناتخرد  گرب  هک  ایب 

دشاب ورد  زا  سپ  وت  ِندمآ  لصف  هک 
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تیبملا هلیل  هنیدم و  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه 

یجیهم هبادوس  «/ ادخ اب  ناج  هلماعم  »

تلاسر و مکحم  ياه  هناش  اب  داتـسیا و  ارقلا  ما  ياه  هپت  زارف  رب  راب ، نیتسخن  يارب  نیما ، دمحم  هک  يزور  نآ  زا  تشذگ  لاس  دنچ 
زا رپ  لاس  دنچ  راگدرورپ ؛ ییاتکی  هب  دنهد  تداهش  ات  دناوخارف  ار  نامدرم  درک و  دایرف  ار  دنوادخ  یگناگی  توبن ، ياسر  يادن  اب 

نیملاعلل و همحر  يور  رـس و  رب  هبورکاخ  نتخیر  اب  هک  ییاه  لاس  یمخز ، هتـسخ و  کیرات و  گنت و  ياه  هظحل  زا  رپ  دیما ، میب و 
نادناخ یگنسرگ  بلاط و  یبا  بعش  ِیتسدیهت  ياه  لاس  تشذگ ؛ هجنکش  ياه  گنس  ریز  هیمـس  رـسای و  ياه  سفن  ندش  رپرپ  اب 

 . ...هکم فارشا  رافک و  ياه  هنعط  رازآ و  ربمایپ و 

ندناوخ نآرق  يادـص  تفرگ و  یم  هناشن  ار  هجیدـخ  یلع و  دـمحم و  نداتـسیا  زامن  هب  دانع ، هرخـس  ياه  تشگنا  هک  ییاه  هظحل 
 . ...دنتفر یم  هرفط  شوگ ، رد  هبنپ  نالهاج  ار  لوسر 

يراگتـسر هب  دـیما  دوب و  هداهنن  ناشیاه  لد  رب  رهُم  ادـخ ، هک  نانآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ییابیکـش  ربص و  همه  نیا  زا  سپ 
(1)« ٌضَرَم مِِهبُوُلق  ِیف   » قادـصم هک  نانآ  دـندز و  همیخ  وا  فطل  نما  هیاس  رد  ربمایپ و  باکر  رد  دـندروآ و  نامیا  تفر ، یم  ناـش 

ٌهَواشِغ ْمِهِراْصبَأ  یلَع  ْمِهِعْمَس َو  یلَع  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع  ُهّللا  َمَتَخ   » دندوب و

.دندرکن راذگورف  يرازآ  چیه  زا  دنتشگنزاب و  شیوخ  ههاریب  هار  زا   (2)« ٌمیظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو 

.دندرک ار  ادخ  لوسر  ناج  دصق  هک  دیسر  اجنآ  هب  ناگدزبش  ياه  هنتف 

دش و هناور  هنیدم  تمس  هب  هکم  زا  رافک ، مرحمان  ياه  مشچ  زا  رود  یبش  رد  ربمایپ ،

ص:33

.10 هرقب : - . 1
.7 هرقب : - . 2

هرامش 95 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 56 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14478/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14478/AKS BARNAMEH/#content_note_33_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب هک  تفر  يا  هنهرب  ياه  غیت  لابقتـسا  هب  لوسر ، رتسب  رد  تفرگ و  تسد  رـس  رب  ار  شیوخ  ناج  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما ،
ناج هب  ار  رطخ  نیا  قایتشا ، هچ  ره  ابمالـسلا  هیلع  یلع  .دـندروآ  موجه  وا  هناخ  هب  هنابـش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ناـج  دـصق 

؟ دوب دیهاوخ  ناما  رد  امش  تروص ، نیا  رد  ایآ  هّللا ! لوسر  ای  دروآ : نابز  رب  اهنت  تفریذپ و 

تــسد هـب  ار  وا  ياـضر  اـت  دــننک  یم  هلماـعم  راـگدرورپ  اـب  ار  ناـشناج  هـک  دنتــسه  یناـسک  مدرم  زا  : » داد خــساپ  راــگدرورپ  و 
(1) «. ...دنروآ

ترجه

راغ رد  ربمایپ  رب  هک  ییاه  بش  زا  سپ  .دندیـشک  یم  ار  هّللا  لوسر  راظتنا  راصنا  يوزاب  هب  وزاب  دندوب و  هدیـسر  هنیدـم  هب  نیرجاهم 
.دوب هدش  مامت  مدرم  رب  ادـخ  تجح  هکم ، رد  .دیـسر  هنیدـم  هب  دـنام ، نمیا  يدـنزگ  ره  زا  دـنوادخ ، رهم  شوغآ  رد  وا  تشذـگ و 
مکح هب  هک  دش  نینچ  .دنتشادن  شمارآ  شتعامج  نایفـسوبا و  ياه  يرگ  هنتف  زا  رگید  دندوب ، هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  نانآ  ربمایپ و 

(2) «. دیتسرپب ارم  اهنت  سپ  .تسا  هدرتسگ  نم  نیمز  انامه  نم ! نمؤم  ناگدنب  يا  : » دندیزگرب ار  ترجه  هار  راگدرورپ ،

.دینیزگن ینکس  تسین ، امرف  مکح  نآ  رد  یشمارآ  نم  تدابع  يارب  هک  ینیمزرس  نآ  رد  و 

مالـسا روانت  تخرد  ندناود  هشیر  ياه  لاس  دنتفرگربرد و  رتشگنا  نیگن  نوچ  ار  ربمایپ  قاتـشم ، ياه  تروص  هنیدم ، نیمزرـس  رد 
.دش زاغآ 

لابقتسا شوغآ  رد  .یفطصم  دمحم  تلاسر  میوقت  رد  دوب  يا  هزات  لصف  زاغآرس  هنیدم  هب  ترجه 

مامت رد  شیپ  زا  شیب  لاهنون ، هدیـسرون و  مالـسا  ادـخ ، لوسر  اب  هنیدـم  یلاها  یگتـسبمه  نامیپ  قفاوت و  رد  راـصنا و  نیرجاـهم و 
هکم حتف  هب  ادخ  لوسر  يربهر  هب  ناناملسم  لاس ، هد  زا  سپ  هک  دش  نآ  هیام  تسد  ماکحتـسا ، نیا  دینارتسگ و  هیاس  برعلا  هریزج 

.تفای ققحت  راگدرورپ  ياه  هدعو  دندیسر و 

یم لخاد  مارحلادجـسم  هب  نمیا ، هنادنمزوریپ و  نانمؤم  امـش  هک  داد  هدـعو  شربمایپ  هب  تقیقح  هب  ایور  ملاع  رد  راگدرورپ  انامه  »
(3) «. دیوش
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یتمعن اتیزر  / اهروک بش  هشقن 

.تشذگ یم  مرکا  لوسر  ینارون  تثعب  زا  لاس  شش 

زا درادن !؟ ار  ینامـسآ  سدـقم  راونا  تقاط  بش ، یگریت  هکنیا  هن  رگم  .دوب  هدـمآرب  ناناملـسم  رازآ  یپ  رد  رفک ، هایـس  ياه  تسد 
هرد هب  ناشیا ، نادنزرف  نانز و  بلطملادبع و  مشاه و  لآ  زا  یهورگ  دندوب و  هکم  رد  بلاطوبا  تیامح  رتچ  ریز  یهورگ  نیملسم ،
.درک یم  روبع  اه  هرد  نیرت  تخس  زا  رگا  یتح  دیـسر ؛ یم  ایرد  هب  دیاب  نید ، يراج  دور  .دندروآ  هانپ  بلاطوبا » بعـش   » مان هب  يا 

هـس .دوب  هدروآ  هانپ  اه  هرد  اه و  هوک  زاب  ناهد  هب  نیطایـش  رفک  رـش  زا  ناملـسم  هک  دوب  نامز  نیمز و  زا  يا  هعطق  بلاـطوبا ، بعش 
دایرف دمحم  نان و  ياج  هب  مکش  رب  گنس  ندیشک  ناکدوک و  یگنـسرگ  هلان  ندینـش  ینعی  هجنکـش ، ینعی  هرد  نیا  زا  جورخ  لاس 

.دناسرب وت  نم و  ياه  تسد  هب  خیرات ، لهج  يال  هبال  زا  ار  دوخ  تساوخ  یم  هک  دینش  یم  ار  تلاسر  لفط 

یلع زا  ار  دمحم  دنهاوخ  یم  هنابـش  .دیـشک  يا  هشقن  تلاسر ، غارچ  ندرک  شوماخ  دصق  هب  یکیرات ، رگ  هلیح  ِتسد  ماجنارـس  ... 
یم ینابرق  وت  نید  هار  رد  اج  کی  ار  همه  متـشاد  ندـب  رد  ناـج  نارازه  رگا  مسق ، ادـخ  هب  داد : خـساپ  گـنرد  یب  یلع ، ، ) دـنریگب

، يوس نآ  هک  یتقو  تسا ؛ نیریـش  هچ  ندش  قشع  گرم  شیپ  .دیمرآ  دـمحم  رتسب  رد  یلع  هنابـش ، دـعب  و  هّللا - )! لوسر  ای  .مدرک 
ندید مشچ  هک  اه  نآ  يارب  تسا  دیشروخ  رپس  هشیمه ، رون -  هک  یلع  ای  وت  رون  رب  هانپ  دنشک ! یم  ریشمش  وت  يور  هب  ناشلایخ  رد 

.دش بآ  رب  شقن  ناشماکان  هشقن  ماجنارس  دنرادن و  ار  دیشروخ 

تسا یلع  ندرک  یقشاع  لوا  هزات 

«. دابِعلِاب ٌفوئَر    ُ هّللاَو   ِ هّللا َتاضرَم  َءاِغتبا  ُهَسفَن  يرشَی  نَم  َساّنلا  َنِم  َو  : » دروآ مایپ  دمآ و  لیئربج 

ياه ندرک  یقـشاع  ِلوا  زونه  نیا ، یلع !؟ زج  تسیک ؟ دشرفب ، ادخ  ياضر  رطاخ  هب  ار  دوخ  سفن  هک  سک  نآ  مدآ ، ینب  نایم  رد 
.درک دهاوخ  لگ  شا  هنیس  رب  يراک  مخز  دون  دحا ، هوک  هنماد  رد  زونه  .تسا  یلع 

تس یلع  شماگ  نیلوا  ندوب  هعیش 

تس یلع  شماجرف  الوم و  شلوا 

لمعلاریخ یلع  ّیح  ینعم 

تس یلع  شمال  یلع ، شنیع  یلع ، ءای 
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نیسح شنافوط  تسایرد  کی  قشع 

تس یلع  شَمارآ  قامعا  یبآ 

تفگ وچ  یلعالا ، کبر  مساب  ءرقا 

تس یلع  شماک  رد  راگنا  لیئربج ،

تسا هتفخ  دمحم  ياج  بش  هک  نآ 

تس یلع  شمان  ادخ ، ریش  ردیح 

راقفلاوذ ّالا  فیسال  یلع  ّالا  یتفال 

يریدن هیقر  / دیسر یبنلا  هنیدم  هب  برثی ،

شدوجو زا  ار  یناداـبآ  گرزب ، هلیبـق  ود  نآ  ياـه  گـنج  بوشآ و  هک  ارچ  دـندوب ؛ شا  یناریو  راوگوس  اـه  ناتـسلخن  اـه و  هوک 
.زیگنارب هنتف  هدیقع  ياراوگ  دوب ؛ دوهی  ياراوگ  یناماسبان ، نیا  دوب و  هدنارات 

.یکدوک ناتسد  رد  ییامرخ  لثم  دوب ؛ هدش  هلاچم  كرش ، دانع و  ملظ و  تشم  رد  رهش ،

.دوب هتفرگربرد  ار  نان  ياه  صرق  هناکدوک و  ياه  يزاب  یتح  هک  هزات  نوخ  يوب  هتخآ و  ياهریشمش  بارش و  دوب و  تب  اج  همه 

ياه بیس  ینیریش  هب  لیبسلس و  ییاراوگ  هب  يا  هدژم  درک ؛ يراج  رهـش  هدرم  ياه  گر  رد  ار  یگدنز  فرگـش ، یتراشب  ناهگان ،
.دوب هبقع »  » ياه نامیپ  شاداپ  هک  تشهب 

مزمز و روش  هک  یـسک  زاوشیپ  هب  دـنک ؛ نشور  ار  ناشاه  هار  هروک  هک  لـماک  هاـم  لابقتـسا  هب  دـنتفر ؛ یم  ربمغیپ  لابقتـسا  هب  مدرم 
.دندوب دحا  یتخسرس  هب  ردب و  یتکربرپ  هب  شنارای  هک  يربمایپ  يوس  هب  تشاد ؛ هارمه  ار  هورم  يافص 

هب اه ، نزرب  يوک و  همه  دیـشخرد و  دـهاوخ  شا  یناشیپ  رب  دـبا  ات  هک  یمان  دیـسر ؛ یبنلا  هنیدـم  هب  برثی  دـندمآ ، یتقو  نارفاـسم 
.درک دنهاوخ  تاهابم  مشاه  ینب  هچوک 

هداز حیبذ  هرطاف  / دنمهوکش یخیرات  زاغآ  ترجه ؛

نامدرم هتسخ  دبلاک  رد  تیناسنا  هرابود  شیاز  هنیدم ، هب  ترجه  دوبن ؛ هکم  رافک  ملظ  زا  هناخ  رهش و  كرت  اهنت  ترجه » ، » راب نیا 
.دوب

.قولخم هاگشیپ  رد  صلاخ ، ناگدنب  يزابناج  راثیا و  ياه  همشچ  ششوج  دوب و  قالخا  مراکم  زا  يراهبرپ  لصف  زاغآ  ترجه ،
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دش بات  ملاع  ترجه ، غیت  زارف  رب  مالسا ، ناشخرد  دیشروخ  دوبعم ، زا  ندنام  رود  ماجنارـس  یب  توهرب  كرـش و  روک  تاملظ  رد 
.دنک شیوخ  تمظع  توهبم  ار  ناهج  اه ، ناملس  اهرامع و  قیمع  نامیا  ات 

ار اه  تلم  بلق  شنآرق ، ینامسآ  ياه  همغن  هک  ینییآ  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نییآ  دنمهوکـش  خیرات  زاغآرـس  ترجه ،
هناخ کیرات  رد  هک  يربمایپ  دوب ، صیرح  قاتشم و  اه ، ناسنا  تیاده  رب  هک  یقشاع  لوسر  نامه  نییآ  درک ؛ ریخست  رون  تعرس  اب 

رد ار  شا  یهلا  یتوکلم و  مالک  ذوفن  جوجل ، رافک  هک  يربمایپ  تخورفارب ؛ توکلم  جارعم و  تیاده و  رونرپ  غارچ  تیرـشب ، نهذ 
مامت نشور  هظفاح  رد  هک  دوب  رون  ياه  هیآ  ندش  يراج  .وداج  هن  دوب و  رحـس  هن  یلو  دندناوخ ؛ یم  وداج  رحـس و  اه ، ناسنا  بلق 

.دیشوج دهاوخ  هنادواج  نارود ،

.دوب یبنلا  هنیدم  هرانم  زارف  زا  ناینامسآ  شورس  زاورپ  نیطایش و  راصح  نتسکش  ترجه ،

دوب رت  قاتشم  برثی ،

، تسکـش ار  ارح  درـس  توکـس  هک  تیاده  مرگ  ياوجن  .دپت  یم  برثی  یلاها  روشرپ  بلق  رد  هک  تسا  نیمز  راظتنا  گنهآ  برض 
.دش يرپس  هکم  رافک  هنالهاج  هنیک  رخـسمت و  هجنکـش و  رد  تلاسر ، رمع  زا  تقـشمرپ  لاس  هدزیـس  .دیـسر  یم  دایرف  جوا  هب  دیاب 
یم رتدـنمونت  زور  هب  زور  ناکرـشم ، هدز  تریح  نامـشچ  يروابان  رد  دوب ، هدروآربرـس  رفک  راز  هروش  رد  هک  ینامیا  هناوج  کنیا ،

.رت هدرتسگ  شا  ینارون  ياه  هخاش  دش و 

ُهّللا ُهّللا َو  ُرُکْمَی  َنوُرُکْمَی َو  َو   » یلو دنناکـشخب ؛ هشیر  زا  ار  تایح  نامیا و  لاهن  دـندرک  مزع  .دـیلاب  نیطایـش  ماهوا  رد  یموش  هشقن 
(1) «. َنیرِکاْملا ُْریَخ 

.رت قاتشم  تیاده ، رب  دنرت و  قشاع  شنامدرم  هک  دریگب ؛ شیپ  رد  هنیدم  هار  ینامسآ ، لوسر  هک  دمآ  نامرف 

« ندوـب یبـنلا  هنیدـم   » یگدنزرـس یباداـش و  هب  ار  شا  هدرـسفا  بلق  اـت  تسادـخ  لوـسر  یناراـب  مودـق  هار  هب  مشچ  برثـی  کـنیا ،
.دزاس تاورطرپ 
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دیباوخ دیشروخ  ياج  هب  هام ،

رد شراثیا  صالخا و  هک  هدنام  يا  هدنب  يور  رب  ادخ ، هراشا  تشگنا  .تسا  هدنام  اج  نیمز  زا  يا  هطقن  رب  هام ، هدز  تریح  نامـشچ 
.مالسلا هیلع  یلع  الوم  هزاوآ  دنلب  مان  اب  تسا  هدروخ  هرگ  شمان  هک  تسا  تیبملا » هلیل  ، » بشما .دجنگ  یمن  هکئالم  ناهذا  مجح 

رابتعا بش  نیا  هب  شمان  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نیا  تسین ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  تاهابم  هیام  تیبملا ،» هلیل   » هک تسا  نیا  منامگ 
، ناینامـسآ نابز  رب  شمان ، تسا و  هدـنام  هنادواج  اه  هراتـس  هرطاخ  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  راثیا  راـختفا  هب  هک  یبش  تسا ؛ هدیـشخب 
هب ار  شیوخ  رمع  زا  يرادـقم  تسا  رـضاح  امـش  زا  کی  مادـک  لیئاکیم ! يا  لیئربج و  يا  : » دـمآ ادـن  تسا ! هتـشگ  ناهد  هب  ناهد 

رد دیدرت   (1) »؟ دنک راثیا  شردارب 

هک ینعی  دندرک ؛ توکس  برقم ، هتشرف  ود  یگرزب »! ناحتما  هچ  مییامن ؟ يرگید  يادف  ار  دوخ  ناج   » .دز جوم  هتـشرف  ود  نامـشچ 
رد .دیخرچ  يوس  نآ  هب  نامسآ ، لها  ناگدید  .درک  هراشا  نیمز  رب  يا  هطقن  تمس  هب  ادخ  .دنتـسین  ناج  راثیا  هب  رـضاح  کی  چیه 

ربمایپ ياج  رب  اهریـشمش ، زیت  هاگن  ریز  یناوج ، ادخ ، بوبحم  لوسر  هناخ  رد  شدنتفگ ، یم  هکم  هک  ینیمزرـس  رد  رونرپ ، يا  هطقن 
لها ار  وا  قشع  هک  تسیک  ناوج  نیا  مینیبب  تس  بوخ  هچ  : » دـنتفگ .درب  کـئالم  رـس  زا  شوه  شناـمیا ، شوخ  هحیار  .دوب  هتفخ 

.صالخا نیقی و  زا  راشرس  یبلق  اب  ینارون ، هام  دوب ؛ هتفخ  هام  ربمایپ ، رتسب  رد  دندمآ ، دورف  هک  نیمز  رب  درک »؟ دنناوتن  قشم  نامسآ 
دننک یم  هلماعم  ادخ  اب  مدرم ، زا  یهورگ  : » دنک اوجن  شربمایپ  شوگ  رد  ار  ادخ  مالک  ات  دمآ  تفاکش و  ار  نامـسآ  هنیـس  لیئربج ،
هبعک شود  رب  دیچیپ و  هکم  ناشخرد  هرطاخ  رد  لیئربج ، ینامسآ  ياوجن   (2) «. دننک یم  ادف  ار  شیوخ  ناج  ادخ ، تیاضر  يارب  و 

.دوش ررکم  نایشرف  نایشرع و  مامت  نابز  رب  مالسلا ، هیلع  یلع  يزابناج  راثیا و  ناتساد  ات  دیبات 

یقلاخ یلع  / تساوخ یم  شمارآ  مالسا ،

.دناوخب ون  زا  ار  تایح  دورس  نامز ، دوش و  هدوشگ  وت  رهش  رد  قوش ، ياه  هزاورد  ات  يدمآ  وت 

ياه هرهچ  دـنبای و  هوکـش  زع و  وت  مودـق  اب  دـندوب ، زاجح  نامدرم  نیرت  هتـسکشرس  یماندـب ، لهج و  رد  هک  یمدرم  ات  يدـمآ  وت 
.دنرب کشر  ار  ناشتداعس  زاجح ، یلاها  هدیتفت 

، یمالـسا هعماج  يانب  يارب  مالـسا  هک  دریگب  رارق  ماین  رد  هرابود  مشخ ، زا  هتخادـگ  ياهریـشمش  هتخآ و  ياـهرجنخ  اـت  يدـمآ  وت 
.تسا ینادان  زا  یشان  باهتلا  هدولآ  زونه  هکم  دهاوخ و  یم  شمارآ 
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نوچ یتفرگ و  ياج  يرتشگنا  نیگن  نوچ  تنادـیرم ، هقلح  رد  هک  هنوگ  نیا  درگن ؛ یم  ار  وت  یناهج  هک  ارچ  درم ؛ يا  زارفارب ، مَلَع 
.یهد یم  ییانشور  ار  رواجم  کیرات  ناهج  نازورف ، يدیشروخ 

یتفر یم  دیاب  وت 

، مالـسا روانت  تخرد  ات  ینکن ؛ اهر  نازخ ، یلیـس  ضرعم  رد  یتشاک ، تدوخ  ناتـسد  اب  هک  ار  یـسرون  هچنغ  اـت  یتفر ، یم  دـیاب  وت 
.دنکن ار  قشع  ناینب  یناریو  دصق  یموش ، مشچ  چیه  درَد و  هنیس  ار  نکفارب  هشیر  ياهداب 

هک دـندوب  یمدرم  رهـش ، زا  جراخ  رد  اما  دـش ؛ یمن  هدوشگ  ناشاه  هنیـس  لفق  درک و  یم  تموکح  ناطیـش  هکم ، رافک  ياه  لد  رب 
.دندرک یم  وجو  تسج  ار  ادخ  يادص  تقیقح ، ناگنشت  نوچ 

.دنرادب شزیزع  شیوخ ، ناج  نوچ  نانیا ، ات  وگزاب  ار  ادخ  مالک  دمحم ! ایب 

زا دنراشرـس و  وت  زا  هک  قشع  يا  یقاـس و  يا  دـننز ، یم  تیادـص  دـنبلط ؛ یم  ار  وت  دـنا و  هتفرگ  تسد  رد  ار  یلاـخ  ياـه  هناـمیپ 
.یهت شیوخ 

.دریگ یم  انعم  مالسا  تموکح  اب  مالسا ، هک  نک  مکحتسم  ار  قشع  ياه  هیاپ  نونکا 

مالسلا هیلع  یلع  داهج 

اشامت هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  داهج  نایوگ ، بجعلا »  » هدز و تریح  کئالم ، مامت  ات  دوش ، رت  هدوشگ  نامـسآ  ياه  هچیرد  ات  راذگب 
هب مالـسلا ، هیلع  یلع  راثیا  رگم  ات  دنبایب  ار  يا  هلمج  دننک و  زاب  نیـسحت  هب  بل  دنراد ، نخـس  ناوت  رگا  نارونخـس  راذگب  دننیـشنب !

! ...دوش رگا  دوش ؛ نایب  اه  هژاو  ناوتان  تسد 

دورف هدامآ  هتخآ ، اهریـشمش  تشاد ؟ رب  رد  یتیگ  ردام  ناماد  ار  وت  نوچ  يرهوگ  یتقو  میدرگ ، یم  هچ  یپ  رد  ناـمز ، يوتـسپ  رد 
«، تیبـملا هلیل   » رارکت ناریح ، هداـتفا و  شمادـنا  رب  هزرل  خـیرات ، هدـش و  ترتـسب  مه  گرم ، هک  يا  هدـیمرآ  يرتـسب  رد  وت  تسا و 

.دود یم  ار  شنابل  حیبست 

هاتوک مایپ 

.داب یمارگ  هنیدم  ناتریس  حبص  شوغآ  هب  هکم  ناگدز  بش  هرصاحم  زا  مالسا  دیشروخ  ترجه 

نایبیبح هّللا  حور  !/ برثی مالس  هکم ؛ ظفاحادخ 

رگید .دهد  یمن  ار  قفا  هب  ندش  هریخ  هزاجا  دیشروخ ، .تساه  گنـس  اهراخ و  یمخز  شیاپ ، هتفرگ ، ار  شناوت  همه  امرگ ، تدش 
اما درذگ ، یم  شرمع  زا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  درادن ؛ زین  ار  یناوج  ناوت 
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رد همه  اهنیا 

ارح و مزمز و  هبعک و  رهـش  شیاهوزرآ ، رهـش  هکم ، هک  دوش  یمن  شرواب  دـیاش  .تسا  چـیه  تساپرب ، شلد  رد  هک  ییاـغوغ  ربارب 
یم دوخ  اب  دشیدنا ، یم  گرزب  ترجه  نیا  ياه  هرمث  دنوادخ و  فیلکت  هب  هک  هاگ  نآ  اما  دنک ؛ كرت  ار  لیعامـسا  میهاربا و  رهش 

ار نیهوت  هجنکش و  راشف و  زا  يدازآ  معط  ایآ  تشاد ؟ میهاوخ  اپ  هب  برثی  رد  ار  یمالسا  هعماج  نیلوا  دنوادخ ، نذا  هب  ایآ  : » دیوگ
ار مالـسا  فراعم  دـنروآ و  اج  هب  ار  يادـخ  تدابع  همهاو ، زا  رود  تسناوت  دـنهاوخ  هدـید ، متـس  نانمؤم  نیا  ایآ  دیـشچ ؟ میهاوخ 

؟ دنریگارف

«. ...تسیچ دنوادخ  ریدقت  دید  دیسر و  برثی  هب  دیاب 

رامع نابز  زا 

سپ اما  ناشیا ؛ هب  ینادنچ  هجوت  هن  تشاد و  دوجو  يدایز  ناملـسم  هن  تلاسر ، نیزاغآ  ياه  لاس  .درذـگ  یم  تثعب  زا  لاس  هدزیس 
دعب هزمح ! تسه  تدای  دندش ؛ هار  نیا  نادیهش  نیلوا  هیمس ، رـسای و  مردام ، ردپ و  میدیدن ! هک  اهراشف  اه و  یتخـس  هچ  یتدم ، زا 

رد ما  هدینش  ناشلاح ! هباشوخ  .داتسرف  هشبح  هب  تا ، هدازردارب  رفعج ، هارمه  هب  ار  رفن  داتشه  دودح  ترـضح  هک  دوب  راتـشک  نآ  زا 
، لاس هس  کیدزن  ...تسا  یهاکناج  جـنر  دوخ  ادـخ ، ربمایپ  هکم و  زا  يرود  دـنچره  دنلوغـشم ، ادـخ  تدابع  هب  يدازآ  شیاسآ و 

دیز نیبب ! ار  اجنآ  درک ؟ دـیاب  هچ  رگید  یلو  دـنک ؛ یم  هدرزآ  ار  مرطاخ  اهزور  نآ  دای  یتح  يراد ؟ رطاخ  هب  هک  ار  بعـش  يانگنت 
؟ يراد ربخ  هچ  هثراح ! نب  دیز  رب  مالس  ...دیآ  یم 

تدابع یمالـسا و  تموکح  کی  يانب  شیرق و  ياهراشف  دـنب  زا  نیملـسم  ییاهر  يارب  .دـنا  هداد  ترجه  نامرف  ادـخ  لوسر  هدژم !
 . ...دنوش یم  قحلم  ام  هب  يدوز  هب  ادخ  لوسر  .دینک  اّیهم  ار  دوخ  .مینک  یم  ترجه  برثی  هب  شمارآ ، يدازآ و  رد  دنوادخ 

یحو مزمز 

یم رس  تشپ  ار  هکم  فارطا  ياه  هرخـص  تعرـس  هب  بش ، یکیرات  هانپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  هتـشذگ  همین  زا  بش 
.تسا يرگید  زیچ  نارگن  شلد  اما  تسوا ؛ يور  شیپ  يرامش  یب  ياهرطخ  دناد ، یم  بوخ  .دراذگ 
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لد رب  رون ، زا  يراشبآ  هاگان ، درک »؟ دهاوخ  كرد  ار  یلع »  » يراکادف نیا  تمظع  یسک  ایآ  یتسار  هب  »

مزمز ددرگ و  یم  رارکت  درک ، یم  هبرجت  یحو  لوزن  ماگنه  هراومه  هک  تفگش  یلاح  دزیر و  یمهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: دوش یم  يراج  شناج  تشد  نهپ  رب  یحو 

(1) «. ِدابِْعلِاب ٌفوُءَر  ُهّللا  ِهّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  «َو 

يریشمش هّللا  حور  !/ نک ترجه 

.تسا هتسسگ  اج  نیا  رد  نامیا  هریجنز  هتفرگارف و  ار  نآ  لهج ، هک  نیمزرس  نیا  زا  نک  ترجه 

! نک كرت  مه  ار  تهاگداز  وا ، نید  ادخ و  يارب  .دشاب  تهاگداز  اج  نیا  هک  دنچ  ره  نک ؛ ترجه 

.دنشاب وت  راصنا  دنباتشب و  ادخ  نید  يرای  هب  نانیا  زا  رتهب  ینامدرم  اج  نیا  زا  رترود  ییاج  رد  دیاش 

، تا هرابود  جح  راظتنا  هب  دنیشن ؛ یم  تتشگزاب  راظتنا  هب  هبعک  تسا ؛ روانهپ  ادخ  نیمز  هک  نک  ترجه 

.دزیرن ترس  رب  يا  هبورکاخ  دوشن و  هدیمر  یگنس  تتایآ ، ندناوخ  باوج  رد  هک  يزور  راظتنا  هب 

یم هک  دنک  یم  ییامندوخ  ناشاه  هرهچ  رد  لیئارسا ، ینب  راگدای  دنـسانش و  یمن  ار  تاقولخم  فرـشا  مدرم ، نیا  هک  نک ؛ ترجه 
.دنزیرب نیمز  هب  ار  ادخ  ربمایپ  نوخ  دنهاوخ 

.دراد زاین  وت  هب  ادخ  نید  دنوادخ ! رجاهم  نک ، ترجه 
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يداژن ضیعبت  اب  هزرابم  زور 

یناما مثیم  / دنراذگ یم  هلصاف  طخ  دنشک و  یم  راوید 

دنراذگ یم  هلصاف  طخ  دنشک و  یم  راوید 

یناما مثیم 

.دنراذگ یم  هلصاف  طخ  هتسویپ  مه  هب  ياه  بلق  نیب  دنزاس ، یم  راولب  نیمز  نادنزرف  نیب  دنشک ، یم  راوید  اه  مدآ  نیب 

یکی تسا و  هایـس  یکی  تسا ! رترب  ماقم  ناگیادخ ، و  ناگیادخ ، یکی  تسا و  هدنب  یکی  دنتـسین  ربارب  اه ، مدآ  رابکتـسا ؛ قطنم  رد 
.تسا رترب  داژن  دیفس ، و  دیفس ،

.رام رات و  ار  ناشدوخ  ناتسدورف  دننیب و  یم  حضاو  ار  ناشدوخ  تسا ؛ نیبود  ناشیاه ، مشچ 

.دنشکب ریجنز  هب  ار  هدازآ  ياه  هدارا  دننک و  هیجوت  ار  ناشدوخ  یلاشوپ  تینوعرف  دنناوتب  ات  دنشک  یم  راوید  اه  مدآ  نیب 

دننک و هدایپ  ار  ناشدوخ  ياه  هسیـسد  دـنناوتب  ات  دـنا  هتفرگ  تمدـخ  هب  ار  ریقحت  تسایـس  یناسنا ، ياه  تفارـش  ندرک  لاماپ  يارب 
.دننک تموکح  رتشیب  يزور  دنچ 

تسا يربارب  يردارب و  تعیرش ، قطنم 

تسا و مالسا  يوگ  نخس  هایـس ، لالب  تعیرـش ، قطنم  رد  .درادن  یقرف  دیفـس ، هایـس و  .یکی  تیناسنا  تسا و  یکی  همه  اه ، گنر 
.ربمایپ هداوناخ  وضع  هدمآ ، سراف  زا  ِناملس 

.ردارب نید  رد  دنربارب و  تقلخ ، رد  اه  مدآ 

.دهد یمن  يزایتما  سک  چیه  هب  داژن ، عون  تسین و  يرترب  تمالع  تسوپ ، گنر 
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رتراگزیهرپ هک  تسا  نآ  حلـصا  دـنا ! هدرک  مَلَع  ار  هفـسلف  حلـصا ، ياقب  هیجوت  يارب  دـنا و  هدرک  هناهب  ار  ملع  گـنج ، هیجوت  يارب 
.رتراگزاس ادخ ، ياه  هناشن  اب  دشاب و 

(11: تارجح  ) دنـشکب ریخـست  هب  ار  يرگید  دنرادن  قح  کی  چیه  و  ( 13: تارجح  ) دنا هدش  هدـیرفآ  ردام  ردـپ و  کی  زا  نایمدآ ،
تسود ار  شناگدنب  اب  يراک  متـس  وا  تسا ؛ هتـشاد  ناتزاب  ینمـشد  ملظ و  زا  تسا و  هدناوخارف  ناسحا  لدع و  هب  ار  امـش  دنوادخ 

...درادن

يداب تهزن  ارگ /  داژن  فیخس  هاگن 

ارگ داژن  فیخس  هاگن 

يداب تهزن 

هب ناسنا ، زا  ناشفیرعت  دنداد ، رارق  دوخ  رامعتسا  رابکتسا و  هب  ندیـشخب  تیمـسر  يارب  يزیواتـسد  ار  رـشب  قوقح  زا  عافد  هک  نانآ 
.دنناد یمن  تسوا ، مسج  رهاظ و  نامه  هک  هرَشب »  » زج ار  ناسنا  هک  ددرگ  یمزاب  یفیخس  هاگدید  نامه 

موکحم شیوخ  یگدرب  تمدـخ و  هب  دـننک و  مورحم  یناسنا  قوقح  زا  داژن ، گـنر و  هناـهب  هب  ار  يا  هدـع  رگا  تسین  بیجع  سپ 
.دنیامن

رشب قوقح  زا  يا  هدروخ  هنایزات  لسن 

نارازه دـیدج ، هراق  ینادابآ  يارب  اقیرفا  ناهایـس  یگدرب  هدـش و  فشک  هزات  ياکیرمآ  یموب  ياه  تسوپ  خرـس  ماع  لـتق  زا  زونه 
ندـمت و هیعاد  هک  دراد  یمرب  یناـسک  یناـسناریغ  تنوـشخ  يرگ و  یـشحو  زا  هدرپ  هک  يا  هصق  نارازه  تس ؛ یقاـب  هتفگاـن  هـصق 
هب ار  هایس  مالغ  نآ  تسد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  تمحر  لوسر  شیپ ، اه  نرق  رگا  .تسا  هتفرگ  هرخس  هب  ار  ناهج  ناشرـشب ، قوقح 

يادن یشبح ، لالب  ناگداون  هکنآ  ياج  هب  زونه  درک ، یمن  راوتـسا  اوقت  رب  ار  اه  ناسنا  يرترب  رایعم  كالم و  درـشف و  یمن  يردارب 
دندش و یم  هلماعم  یگدرب  هب  هتـسکش ، ياه  هراوهگ  رد  تسوپ ، هایـس  نادازون  دـنهد ، رـس  ماب  يوک و  ره  رب  ار  ناذا  شخب  يدازآ 

.دش یم  هداهن  ناشندرگ  رب  تراسا  غوی 

یناسنا تمارک  مالسا و 

هکنآ زا  شیپ  لاس  اهدص  هک  دنبای  یمرد  دنرگنب ، فاصنا  هدید  اب  رگا  دننک ، یم  مهتم  تنوشخ  رجحت و  نید  هب  ار  مالسا  هک  نانآ 
.دوش بیوصت  یشحو  برغ  رد  یگدرب  ياغلا  نوناق 
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زا .درک  قیوشت  يردارب  يربارب و  ناـگدرب و  ندرک  دازآ  هب  ار  ناناملـسم  موکحم و  ار  يراد  هدربهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ 
زج درک ، یمن  متس  زین  تاناویح  هب  دز و  یمن  بوچ  شیوخ  بکرم  رب  یتح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ترـضح  نوچ  يربمایپ 

يداژن ضیعبت  اب  هزرابم  رگزاغآ  نیتسخن  دریگ و  رظن  رد  شا  یناحور  تمارک  تفارـش و  اـب  زج  ار  ناـسنا  هک  دور  یمن  راـظتنا  نیا 
.دشاب

يریما نیسح  تسا /  نم  تبرغ  ناشن  متسوپ ، گنر 

تسا نم  تبرغ  ناشن  متسوپ ، گنر 

يریما نیسح 

نوچ ما و  ینادـنز  ندوب ، مرج  هب  نم  .ار  ندرم  دـناد و  یم  ریـشمش  یعون  ار  ندـیرپ  یتح  هک  متـسه  يا  هدـنرپ  زاوآ  تداـشر  نم ،
رپ اه  هناـسر  يوهاـیه  ار  اـه  مدآ  همه  شوگ  رگا  .یتسرپدوخ  ندرگ  رب  غیت  ینمـشد و  مشچ  هب  تسا  يریت  مندوب  سپ  ما ، ینادـنز 

.دننم تبرغ  نارادازع  مناکاین ، ناشن  متسوپ و  گنر  دنک و  یم  هیرگ  نم  يارب  سفق ، نیا  دنک ،

دیآ یم  قرش  زا  قالخا  يوب 

ندمت یشحو  همکچ  ریز  دنراد  قارشا ، نادنزرف  یلو  دنا ؛ هتسیز  ینامسآ  مولع  ناراد  هیالط  اجنیا ، .دیآ  یم  قالخا  يوب  قرـش ، زا 
نادنز تس  يرید  .دینک  یم  سیردت  هنایزات ، اب  ار  دوخ  هتشاگنا  قح  ناتسمز  امش  دیآ و  یم  راهب  يوب  رود ، قرـش  زا  .دنوش  یم  هل 

.دنا هتفرگ  رخسمت  هب  ار  شا  هتشذگ  ار و  رشب  هدنیآ  تس  يرید  ناتیاه  قالش  دننک و  یم  هیرگ  دنراد  ناتیاه 

تسا لگنج  نوناق  برغ ، نوناق 

رد يا  هچوک  نم  .دـننک  یم  يداژن  هیفـصت  ار  منوخ  ياـه  هرطق  زور ، ره  دـنا و  هتخاـس  نادـنز  ملد  هشوگ  هشوـگ  رد  تسا  یتدـم 
نتفگ يارب  تسا  بش  کی  رازه و  هک  مدادـغب  یکیدزن  رد  یکرهـش  نم  ناتـسناغفا ؛ رد  يرداچ  زا  يا  هشوگ  وویاراس ، زا  ینابایخ 

.منیمز قرشم  خلت  ياه  ناتساد  همه  مکی  رازه و  بش  نم  موش و  یم  هجنکش  مسینویهص ، یگتخاس  ناتساد  نایاپ 

هدرم هزات  قشع  يادص  .درادن  ناهج  لاح  هب  يریفوت  دینک ؛ سب  ار  يواکجنک  دیواکن ! ار  ینادنز  جنک  دیهدن ! شوگ  ار  ادـص  نیا 
هک ییاباب  ندـب  یب  رـس  رب  يرتخد  هیرگ  ای  نالیغم ، راخ  هخاـش  رب  یجنرت  هجنکـش  هرعن  اـی  شیوش ، رازم  رب  ینز  هلاـن  اـی  دـشاب ، يا 

نشج فرط ، نآ  .دوش  یمن  رادیب  زگره 
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تسد نییاپ  مدرم  ياه  ناوختـسا  يور  هک  ار  يا  هفـسلف  ياه  باتک  دیونـشب و  طقف  دیونـشب ! ار  برغ  یگماکدوخ  هفـسلف  يزوریپ 
.دینزب قرو  دنا  هدش  هتشون 

هلاس تفه  رتخد  نوخ  تمیق  هب  دیشوپب  یسابل  دیرادرب ! رت  مکحم  ار  ناتاه  مدق  دیراذگب و  رتالاب  ار  ناتهالک 

يا هچب  وهآ  هک  دینزب  ناتسابل  هب  ار  یگنلپ  سکع  دشاب ، ناتدای  .دشاب  هتشاد  نات  هفسلف  لگنج  نوناق  ناشن  هک  یسابل  نام ؛ هیاسمه 
.رشب قوقح  نامزاس  دیسونب : ناترهش  نامتخاس  نیرتدنلب  كرات  رب  دراد و  نادند  هب 

يوبن زبس  نوناق 

.انعم دنلب  ياهراوید  تشپ  اجنیا ، دنیایب ؛ مالسا  يدابآ  هب  دییوگب  اه  گنر  مامت  زا  یتیگ  ناگدید  متس  هب 

اجنیا .دنباوخ  یم  دجسم  کی  هفص  رب  دننیشن و  یم  الوم  کی  تمعن  هرفس  رس  دیفـس ، هایـس و  الوم ، دبع و  دمحم ، راکفا  هنیدم  رد 
.ناکین یهاشداپ  زاب  اوقت ، تساه و  هنیس  تیفارشا  ناشن  لد ، هدرپ  گنر  اجنیا  .دننک  یم  ادتقا  شیرق  هبعک  يوس  هب  ناهایس ،
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

نیدرورف 1386  8

لوالا 1428 عیبر   8

Mar.2007.28

عراز هبوبحم  / مهدزای یلجت 

دوب و ربـص  همه  شتاـظحل ، یـسدق  مسبت  تسا ، هدرک  كرد  قیمع  هچ  ار  درد  دراد ، هیکت  لاوز  یب  یعوـلط  رب  هک  مهدزاـی  یلجت 
! لاصو قوش  مامت  شیاه ، بش  همین  هرامه  ياه  کشا 

هک نیا  زا  درب  یم  جـنر  .تسا  هدـش  لیدـبت  زیگنارب  لادـج  یـشزرا  هب  مدرم ، لفاغت  رد  ایند ، تراـقح  هک  تسیرگن  یم  دـید و  یم 
! دشیدنا یمن  دوخ  زا  رتارف  هب  دنک و  یمن  وجو  تسج  ار  كاخ  ناتسچیه  نیا  يوس  نآ  ناسنا ،

زا ار  یناهج  ات  دنوشن ؛ ریگ  نیمز  مدرم ، ات  درک  لمحت  دوخ  ياپ  تسد و  رب  ار  تراسا  ياهریجنز  مامت ! ربص  دوب و  ضحم  ینابرهم 
.دناهرب كاخ  رد  تراسا 

، شا یمدرم  ياه  هاگیاپ  .دهد  تاجن  شیوخ  ریگاپ  تسد و  تلاهج  زا  ار  ناسنا  ات  درک  ملع  دق  هناردتقم  هرظانم ، ملع و  عضوم  رد 
! دندیمهف ار  نیا  هک  نانآ  دندوب  مک  هک  سوسفا  اما  .دوب  يرورپ  هعماج  يزاسدوخ و  ياه  هسردم  نیرت  هدرتسگ 

! تشذگ هنابیرغ  هچ 

لوالا 231 عیبر  زا  هنیدـم ، .شتمظع  ياه  گرب  خاش و  هیاس  نیرت  هاتوک  تمارک ، تسوا و  نامیا  تخرد  لوصحم  نیرتمک  دـهز ،
رد درک و  یم  لابند  كاخ  رد  ار  وا  روضح  هنزاوم  يرجه ،
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يزیچ درک و  سح  دوخ  رد  ار  وا  شریذـپ  غولب  ارماس ، هک  نآ  ات  .دوب  اـه  هنارکیب  هب  وا  تقیقح  هضرع  يارب  یلاـجم  يوجو  تسج 
.دیزگرب ار  راید  نآ  رد  تنوکس  شراوگرزب ، ردپ  قافتا  هب  ماما ، هک  تشذگن 

ياه هناش  رب  ار  تیالو  نیگمهس  راب  هک  تسا  لاس  شش  .دراذگ  یم  تداهـش  نیلاب  رب  رـس  ارماس  هشوگ  رد  هلاس ، یماما 28  کنیا 
ار ینامسآ  تلاسر  نیا  هکلب  شیوخ ، یمخز  شود  رب  هن  هتسخ و  ياه  هناش  رب  هن  ...هن  ...هن  .دنک  یم  لمح  شیوخ  راوتسا  هوکش و 

.تسا هدرک  تبث  شیوخ ، ناج  قامعا  رد  رواب و  يافرژ  رد 

ياهزور ییاهنت  مغ و  ياه  لاس  مغ ، تراسا و  ياه  لاـس  .دـسر  یم  دوخ  گرزب  هتـساوخ  هب  رگید ، يا  هظحل  اـت  یـسابع ، دـمتعم 
! دش يرپس  هناموصعم  هچ  تشذگ ؛ هنابیرغ  هآ ، ...توکس  ییاهنت و 

درپس جع ) ) دوعوم هب  ار  ادرف  تفر و 

بیـشن اهزارف و  همه  اب  ار  ایند  دور و  یم  .دـنز  داـیرف  ار  نید  تقیقح  مالـسلا ، هیلع  شدوعوم  هک  تسا  هدرپس  ییادرف  هب  لد  ماـما ،
قاتا ياـهراوید  رد و  زج  هک  ار  يا  هتفهن  ياـهدرد  دراپـس ، یم  وا  هب  .دراپـس  یم  وا  هب  شیاـه  يدـنلب  اـه و  یتسپ  همه  اـب  شیاـه ،

.تشادن ار  شنتفگ  بات  يدحا  ارماس ، رد  شکچوک 

بیصن شا ، ینیسح  دایرف  شورخ و  ات  دشاب  .تسا  هدروخ  مقر  وا  یسامح  هصق  رد  مه  زاب  مالـسلا  هیلع  ینـسح  توکـس  تراسا و 
.دوش جع ) ) يدهم شدنزرف 

یتاجنروپ یفطصم  میاوت /  دنزرف  راظتنا  مشچ  وت و  يارس  هیثرم 

میاوت دنزرف  راظتنا  مشچ  وت و  يارس  هیثرم 

یتاجنروپ یفطصم 

هماج وت ، ياه  هناش  رب  یتقو  .دوب  هتشگ  وت  يارآ  خر  نافرع ، دناشفا و  یم  رون  تیامیس  هب  كولس ، ریس و  دوجس و  تا ، یکدوک  زا 
نادنز و جوا  هک  دادن ؛ نت  یلفق  هلیم و  چـیه  هب  اما  وت  حور  هدـنرپ  .يدـش  هدزرآ  ناداهن ، جـک  سبح  هب  تسـشن ، تما  تماما  رخاف 

«. دهاوخ ادخ  رگا  ریخ  ببس  دوش  ودع  « ؛ دوبعم اب  دوب  وت  تولخ  تصخر  سبح ، نآ  جنک 

ار اه  ترـسع  اه و  جنر  نآ  .تفرگ  یم  ادخ  گنر  هتـسویپ ، وت  تاجانم  ياون  هلان و  اب  اه  بش  هزور و  اب  وت ، ماک  یگنـشت  اب  اهزور 
، نایعیش ياه  نیمزرس  رب  تمالک  هدرتسگ  روضح  اب  يدنارذگ و  رس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  تگرزب  ياین  هویش  هب  توکـس ، ربص و  هب 

.دوب وت  ياه  يرگداشرا  ِنآ  زا  مرگ ، روضح  نیا  .يدش  ناشمارآ  لد 
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اـه و تعدـب  و  ههاریب ، زا  دوب  هار  ندرک  ادـیپ  زرم  بش ، ناگراتـس  زا  يا  هموظنم  رون و  زا  یناـشکهک  ناـس  هب  وت ، تریرـس  هریس و 
.دومن یم  هار  طارص ، تمس  هب  وت  تاراشا  تشگنا  اب  اه ، يژک 

: هک ینک  سونأم  تا  يدهم  هویش  هب  ار  عیشت  يوک  ناگدادلد  ات  يدناشک  یم  هدرپ  رد  يور  هتسهآ ، هتسهآ 

.دباتب هنوگ  نیا  رود ، ینامز  ات  دشک و  ربا  باقن  رد  يور  دهاوخ  یم  باتفآ 

.باتفآ ییامنور  راظتنا  مشچ  نانچمه  مییوت و  ترجه  يارس  هیثرم 

(1)« میدیشروخ تیور  راظتنا  رد  ام  »

يدمحم سابع  / راظتنا ياهزور  ردپ 

ات مدش  یم  هدـیرفآ  هملک  زا  كاخ ، ياج  هب  شاک  .دـننک  یم  هیرگ  نم  اب  قارف ، رد  اهربا  دوش ، یم  گنت  وت  يارب  ملد  هک  بش  ره 
! وت شیاتس  رد  مدش  یم  رعش  اپارس 

هک دنا  ییایرد  ناغرم  میاه ، کشا  .رتراوشد  نتشون  وت  زا  تسا و  راوشد  نتشون  یهاگ  .يراظتنا  ياهزور  نیریش  ياه  مغ  ردپ  وت ،
دنوش ییاه  لیخد  هرگ  دنراد  وزرآ  هک  دنا  ینارتوبک  میاه ، کشا  .دننک  یم  وجو  تسج  وت  مرح  تبرغ  يوب  هب  ار  منامشچ  لحاس 

.تسا هدش  هتسب  تحیرض  هب  هک 

دش رپرپ  هک  راهب  نیمشش  تسیب و 

ناهج زونه  تسا و  هتـشذگ  يرمع  .تشذـگ  اهزاورپ ، همه  زا  رت  هاتوک  هک  يراـهب  لایخ 26  زا  دوش  یم  سیخ  میاـه  بش  شلاـب 
.دیوگب تیاه  ینابرهم  تماما  لاس  زا 6  هتسناوتن 

.دراشف یم  ار  ناهج  يولگ  وت ، یپ  رد  یپ  ياه  نادنز  ياهزور  يانگنت  زونه 

.دنک یم  هفرس  زونه  مومسم ، ناهج 

.دننک یم  هفرس  هیناث  ره  اهداب  يدش ، مومسم  وت  هک  يزور  زا 

رطع دنکـشب و  دیـشروخ  نیمهدراهچ  زاغآ  رد  وت ، عولط  ات  یتفر ، .یتفر  اهربا  همه  زا  رت  هدـنرپ  .تشاد  تداهـش  ربخ  تنتفر ، يوب 
.دریگبارف ار  ناهج  يراهب ، ياه  ناراب  لثم  تلادع ،
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ریگارف تملظ  هس  رد  تماما  لاس  شش 

نامـسآ راصح  ریگارف ، تملظ  هس  اـما  .دـننک  رطعم  ار  یناـهج  تیاهدـنخبل ، اـت  دـیبات  یم  هفقو  یب  تتماـما ، دیـشروخ  لاـس ، شش 
ار تا  یگدنرپ  دندرک ، یم  گنت  ار  سفن  هک  گنت  سفق  هس  دنکن ؛ سح  ار  تا  ینارون  رطع  ینزور ، چیه  ات  دندوب ، هدـش  تتماما 

یم هیرگ  تمادم  تادابع  رد  ار  ناشمادم  یگتـسخ  هتـسب ، ياهراوید  دش و  تا  یپ  رد  یپ  نادنز  لاس  شـش  هرماس ، .دـندرک  ریـسا 
.دندرک

: هاتوک ياه  مایپ 

.دندرگ یم  وت  رطع  یپ  هک  دننافوت  نارفاسم  ام ، هدشمگ ي  ياهاپدر  - 

.مینک یم  سح  رتشیب  ار  تشهب  رطع  میوش ، یم  رت  کیدزن  وت  هب  هک  مدق  ره  - 

؟ دنریگ یم  ام  هناش  رب  یناراب ، ربا  همه  نیا  هک  دنا  هدرک  انب  متفه  نامسآ  رب  ار  تمرح  رگم  - 

.مریمب هنارتوبک  وت  ياپ  رد  دیاش  مناوخ ؛ یم  زاوآ  اهدور  اب  مود و  یم  اهداب  اب  تمرح ، ترایز  قوش  هب  ار  گنس  اه  گنسرف  - 

يریما نیسح  / نارگن دونشخ و  یلو  دور ؛ یم 

رد هدرب ؛ امغی  هب  يرامیب ، ار  شرهاظ  لامج  ـالاح  »(1) و  نورد لامج  لقع ، ییابیز  تسا و  نورب  لامج  هرهچ ، ییاـبیز   » تفگ یم 
.تسا نارگن  لاسدرخ  ماما  يارب  تسا و  دونشخ  لاصو  زا  هک  یلاح  رد  دور  یم  .درذگ  یمن  شرمع  زا  رتشیب  راهب ، هک 28  یلاح 

تما یگدنکارپ  ینادان و  زا  هتسخ 

همه نیا  دنک  لمحت  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  ماما  روجنر  نت  .تسا  ینادان  شتـسرپ  هعلق  دـمتعم ، هناخزابرـس   (2)« تسا نمشد  ینادان  »
؟ ار ینادان  نمشد و 

.تسا روج  موق  ینادان  همه  نیا  رامیب  تدم ؛ ینالوط  ياه  نادنز  یتخس  زا  هن  دمتعم ، رهز  زا  هن  اما  تسا ؛ رامیب  ماما  نت 

یگدـنکارپ زا  هفیلخ و  تداسح  لهج و  زا  تسا  هتـسخ  هک  یلاح  رد  دـیاشگ ؛ یم  رپ  توبن  ملع  باب  .دور  یم  هنامز  تفرعم  دـیلک 
.تما
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: هاتوک مایپ 

! کشا کشا و  ناراب و  ناراب  ار  نید  نامسآ  شوپ و  هایس  دبا  ات  لد ، رازاب  دیاب و  یم  رس  رب  مغ  كاخ  ار  هعیش  - 

...درب یم  كاخ  هب  دوخ  اب  ار  شتما  قشع  زا  يا  همین  دور ، یم  یماما  یتقو  - 

! دیزاس هناهب  راظتنا ، یبیکش  یب  رد  ار  ناتکشا  ناراب  دییوگب و  تمالس  رس  ار  شبیاغ  دنزرف  .تسا  قشع  تداهش ، - 

.تبیغ مغ  رد  تسا  هعیش  نوخ  ششوج  راهب  يرکسع ، نسح  ماما  تداهش  - 

! تبیغ رصع  رد  هعیش  نیرت  نیگمغ  يا  شاب ؛ اریذپ  تدیهش  ياباب  مغ  رد  ار  ام  داب  تمالسرس  مبیرغ ! بیاغ  يالوم  - 

نایبیبح هّللا  حور  / دشن هتشون  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هب  هک  يا  همان 

نامـشچ رد  هنوگچ  مدرگرب ؟ هناخ  هب  یلاخ  تسد  اب  مه  زاب  : » تفگ یم  دوخ  اب  .دوب  هشیمه  زا  رتراب  مغ  شیارب  رهـش  ياـه  هچوک 
ار شنابیرگ  تقو ، همه  زا  شیب  يداـصتقا ، تالکـشم  اـما  دنتـشادن ، وا  زا  رتهب  يزور  لاـح و  زین  نایعیـش  هچرگ  مرگنب »؟ مرـسمه 

یم عنام  يراسمرـش ، اما  دنک ؛ کمک  تساوخرد  دسیونب و  يا  همان  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  تساوخ  راب  نیدـنچ  .دوب  هتفرگ 
هب ادخ  تساهراکبلط ؛ زا  یکی  مه  زاب  تفگ : دوخ  اب  .دینـش  ار  رد  يادص  هک  تشذـگ  یمن  هناخ  هب  شدورو  زا  شیب  یقیاقد  .دـش 

دـصکی هب  هک  شنامـشچ  .تفر  تعرـس  هب  داد و  يو  هب  ار  يا  همان  يا و  هسیک  هک  دید  ار  يدرم  دوشگ ، ار  رد  یتقو  اما  دـنک ! ریخ 
كرابم طخ  تسد  دوشگ و  ار  همان  یتقو  اما  .دش  رتشیب  شا  یتفگش  داتفا ، هسیک  نورد  يالط  رانید 

مرـش شکن و  تلاجخ  یتشاد ، یتجاح  هاگره  مشاهوبا ! « ؛ دـش نشور  شیارب  زیچ  همه  دـید ، ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
(1) «. دیسر یهاوخ  تا  هتساوخ  هب  هّللاءاش  نا  هک  امن  بلط  ام  زا  ار  نآ  هکلب  نکم ؛

مهدزای دیشروخ  بورغ 

هنرگو تشادن ؛ بات  رگید  .دوب  هاگآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لاح  يدب  زا  نایعیش ، زا  يرایـسب  نوچ  زین  یتخبون  لهـسوبا 
، ماما رسمه  دش ، هک  قاتا  دراو  .دورب  ماما  هناخ  هب  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب 
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یب داتفا ، ماما  هرهچ  هب  هک  شهاگن  .دنا  هتـسشن  تکاس  يا ، هشوگ  رد  هک  دید  ار  ترـضح  راکادف  مالغ  دیقع »  » و نوتاخ » سجرن  »
نیا هب  ناملاظ  ناکافـس و  تسد  هب  هک  تسا  نیمز  رب  وت  تجح  نامه  نیا  ایآ  ایادخ ! هآ   » .دـش ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  رایتخا 

، دـید هک  ار  دـیقع  هاگن  تسا »؟ یناوج  رد  تداهـش  مه  وا  ریدـقت  ایآ  درادـن ؟ رتشیب  لاس  هکنیا 28  هن  رگم  هدـمآرد ؟ زور  لاـح و 
، دوب شنامز  ماما  دوجو  عمـش  ندش  بآ  دـهاش  هک  یلاح  رد  دروخورف و  ار  دوخ  ریگولگ  ضغب  .دـنک  لرتنک  ار  دوخ  دـیاب  دـیمهف 

«. نیملاظلا ِموَقلا  یَلَع  هّللا  ُهَنَْعل  الَا  : » درک همزمز  بلریز 

: سیونریز

! داب تیلست  شبیرغ  هاگراب  نادنموزرآ  رب  يرکسع ، نسح  ماما  يدهملاابا ، ترضح  زوس  ناج  تداهش  - 

.داب كرابم  ماما  نآ  تما  رب  جع ) ) دوعوم يدهم  ترضح  تماما  زاغآ  - 
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( جع ) يدهم ماما  رصع ، یلو  ترضح  تماما  زاغآ 

هراشا

هبنش جنپ 

نیدرورف 1386  9

لوالا 1428 عیبر   9

Mar.2007.29

نایلیلخ يدهم  / دنک یمن  بورغ  زگره  نید ، دیشروخ 

تصرف .دنا  هدمآ  نمشد  تسود و  .دنراد  تداهش  زا  ناشن  اه ، نویش  ...ردپ  گوس  رد  هناخ  يوتـسپ  رد  تسا ؛ هتـسشن  اهنت ، ياهنت 
دنسرخ نانمشد ، .دنناشک  یم  رهش  دجسم  ات  هنابیرغ ، يا  هقردب  يارب  دنناتس و  یم  موصعم  ینامـشچ  زا  ار  ردپ  كاپ  رکیپ  ياشامت 

رس كدوک ، ندید  اب  .دندرگ  یمزاب  نابوخ  .دیـشخب  رادید  دیون  ار  نانآ  تریـس ، کین  یمالغ  ياوآ  هک  دیماان ؛ ناتـسود ، دندوب و 
 . ...دنهد یم  تعیب  تسد  هشیمه -  ات  وا -  اب  دنهن و  یم  هدجس  هب 

.دنک یمن  بورغ  زگره  نید ، دیشروخ  يرآ ،

يرادیب اب  تعیب 

رد ار  تیمولظم  مامت  شدارم ، تلاسر و  دیشروخ  روضح  رد  هبعک ، نیگن  هک  هاگ  نآ  زا  تسا ؛ يرادیب  اب  تعیب  دیـشروخ ، اب  تعیب 
نیتسخن هک  دوبن ، یلع »  » زج یسک  وا  .تفاتـش  شا  يرای  هب  تفای ، نکـشدهع  ار  وا  ناگتـسب  نوچ  تسـشن و  هراظن  هب  شیاه  مشچ 

هراومه دورس و  یگلاس  هد  رد  ار  تعیب  دورس 

.دوب شنامیپ  دنب  ياپ 

تعیب دندیـشوین و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نابز  زا  ار  يراگتـسر  یکین و  يادـن  هکم ، نارفاسم  زا  نت  تشه  دـعب ، لاـس  تشه 
ناهاگرحس رد  شوپ  هایس  هدزاود  دعب ، اه  لاس  ...دندیشخب  رارمتسا  ار  هبعک  دولوم 
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زا ار  یگدـنز  قح  دـنزرون و  كرـش  راگدـیرفآ ، هب  هک : رگید ، یتعیب  دـندمآ و  درگ  تلاسر  نازورف  باتفآ  نوماریپ  انم »  » يارحص
.الوم اب  ایرد ، تعسو  هب  يا  هکرب  رانک  رد  دیسر ؛ ریدغ »  » هب تعیب  ...دنناتسن و  ناشنادنزرف 

، اهربا تشپ  زا  دیشروخ ، نابرهم  زبس و  ياه  تسد  میا ؟ هتسسگ  ار  نامدهع  ارچ  میا ؟ هتسشن  ارچ  میا ، هدرک  توکـس  ارچ  اما  ام ، و 
! دناوخ یمارف  دوخ  يوس  هب  ار  ام 

دسرب رتدوز  راهب ، ات  میرادرب ، ار  هلصاف  ياهراوید 

تکرب هب  دـنوادخ ، .تسا  هارمه  زین  تعیبط  راهب  اب  هک  راهب ، رد  راهب  تسا ؛ ندـنام  هناقـشاع  يارب  رگید  يا  هزیگنا  لاـجم و  عیبر » »
.تفای یمن  رارق  ایند ، رد  زیچ  چیه  دوبن و  سک  چیه  دوبن ، وا  رگا  .دیرفآ  ار  ناگمه  وا ، دوجو 

نیا .تسام  ندرگ  رب  شترـضح  تعیب  هک  میراپـسب ؛ جـع ) ) دوعوم هب  لد  میرآرب و  ار  اـه  تسد  .میوش  يراـهب  عیبر ، رد  دـیاب  اـم  و 
! نابابرا هب  تسا  ناگدنب  هویش 

ياه هزوح  اه ، هاگـشناد  سرادـم ، رد  رگید -  کی  تسد  رد  تسد  راظتنا ، ریدـغ  شتماما و  نتفکـش  زورلاس  رد  ار  دـهع » ياـعد  »
دیـشروخ مییارایب ، ار  شیوخ  نتـشیوخ  رگا  میروایب  نامیا  میزاونب و  ار  اه  گنز  .مییاشگب  ار  اه  هرجنپ  .میزاس  شراثن  ...و -  هیملع 

راکـشآ روضح  : » دومرف هللا  همحر  دیفم  راوگرزب : خیـش  هک  میـشابن ؛ شیاشگ  راظتنا  رد  زگره  هَنرگو ، تشگ ؛ دهاوخ  رهاظ  ناهنپ ،
!« میتسه ام  عنام ، دراد و  عنام  جع ) ) ترضح نآ 

.دیایب رتدوز  راهب ، ات  ...هلصاف  ياهراوید  ندرک  هاتوک  اه و  باجح  نتشادرب  يارب  تسا  یبوخ  تصرف  عیبر ،

يداب تهزن  / تسا کیدزن  جرف  زور 

ترـسح رابگر  تبیغ و  نازیر  گرب  زاب ، دـنار و  یم  بورغ  ياهداب  فالخ  ار  راظتنا  زییاپ  ام ، يایرد  هبور  هچوک  هک  تساه  لاـس 
.ددرگ یمزاب  دوعوم  هراتس  نآ  اه ، يدوز  نیمه  هب  هک  دنیب  یم  باوخ  ناراب ، روبع  زا  هتسش  يا  هرجنپ  زونه ، اما  .تسین  ینایاپ  ار 

هب ياه  قروز  .تسین  يا  هلـصاف  ادلی ، هچوک  ییانـشور  زاغآ  ات  هک  دیراذگاو  ناشدوخ  هب  ار  غارچ  یب  ناگدنام  هار  رد  باتع  سپ 
هلبق هب  ور  ار  هتسکش  ياه  نابداب  دنیارب و  بآ  رب  ار  هتسشن  لگ 
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.دنروآ یمن  بات  ار  ینافوت  يایرد  زا  سرت  رظتنم ، ياه  لد  اریز  دیزارفارب ؛ دیشروخ 

هب ار  ناشحبـص  هب  ور  هرجنپ  باوخ  بآ ، رب  ناور  رون و  زا  هتـشون  یثیدح  هک  دـنراد  شوخ  لد  دیـشروخ ، هار  هب  مشچ  یلاها  همه 
.تسا هدرک  ریبعت  شیاشگ  ریخ و 

.تسا کیدزن  جرف  زور  يرآ !

ناتیوگغورد ياه  هنییآ  داب  هتسکش 

زا نتفر ، وا  ياپدر  یپ  رد  شوواچ ، غارچ و  یب  هک  دـینیبب  ات  دـیدوب  اجک  امـش  دیـشکرپ ، ام  هناخ  راوید  زا  هراتـس  هیاس  هک  زور  نآ 
؟ دیآ یمنرب  مه  يا  هدروخ  ناراب  هدیدایرد  چیه  هدهع 

دیزاس و شاف  ار  دوعوم  تعاس  نآ  زار  دیناوت  یم  دیا ، هتخومآ  ناتناردام  زا  ار  یـسانشرتخا  ینیب و  هنییآ  هک  نیمه  دینک  یم  نامگ 
؟ دینک المرب  ار  بیاغ  هراتس  نآ  لزنم  یناشن 

.درادن ییانشور  روبع  زا  یناشن  چیه  هدرم ، رابغ  زج  هک  ناتیوگغورد ! ياه  هنییآ  داب  هتسکش 

ياهاعدا زا  هن  ار  روهظ  ربخ  ام  اریز  دیناوخن ؛ ناتلیطابا  هنهک  قاروا  زا  يزیچ  رگید  جرف ، نامـسآ  هب  هتخود  مشچ  نانیـشن  بش  ام  رب 
.راک بیرف  ناراک  لغد  هتفرگ  كاخ  ییوگ  شیپ  زا  هن  مینک و  یم  تفایرد  زادرپ  غورد  نایعدم  هتفر  دابرب 

هتشذگ رد  هن  ام  اریز  تسا ؛ هتفگ  غورد  دنک ، نییعت  یتقو  روهظ  يارب  سک  ره  هک  دنا  هتفگ  ار  ام  ناهنپ ، هراتـس  نآ  موصعم  دادجا 
! هدنیآ رد  هن  میا و  هدرک  نیعم  تقو 

زور ادرف  دیاش  دناد ؛ یم  یسک  هچ  .دنروهظ  تیاکح  نادلب  هار  ام و  هابتـشا  یب  ياه  هناشن  نامـسآ ، رود  ياه  هرازه  ناگراتـس  اهنت 
! دشاب نیشن  هدرپ  هراتس  نآ  عولط 

دهاوخ یم  غارچ  هار ، نیا 

ار نام  یگدـنز  نانزهار ، دـیعلب و  دـهاوخ  ار  ام  یکیرات ، دـش و  میهاوخ  مگ  هرابود  میرذـگب ، هثداحرپ  هار  نیا  زا  راب  رازه  رگا  ام 
.درک دنهاوخ  تراغ 

مخز دـتفین و  هاچ  رد  هک  تشاد  راظتنا  وا  زا  درک و  دیـشروخ  هب  تشپ  هداـج  هناور  اـمنهار ، غارچ و  یب  ار  یـسک  ناوت  یم  هنوگچ 
!؟ ددرگزاب تمالس  هب  درادنرب و 

یلو دریمب ، دوش و  قشاع  دیآ ، ایند  هب  ناسنا  دنز ، رپ  هدنرپ  دشوجب ، همـشچ  دنزرـس ، تخرد  دزوب ، داب  دـباتب ، باتفآ  دوش  یم  رگم 
اجک هب  نامسآ ، يانهپ  رد  یکاخ  هرک  نیا  ینادرگرـس  دوش و  یم  متخ  اجک  هب  ایند ، زارد  نالاد  نیا  ياهتنا  دنادب  هک  دشابن  یـسک 

؟ دریگ یم  ناماس 
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رب دشاب و  هدشمگ  ياه  لد  رادزار  نیما و  دسانشب ، ار  هار  هک  داد  رارق  یسک  تسد  رد  دیاب  ار  تسد  وهایه ، همه  نیا  زا  روبع  يارب 
.دنک هشیپ  يراوگزب  ربص و  دور ، یم  هار  اوه  هب  رس  دروخ و  یم  نیمز  هک  ره 

يدمحم سابع  دنا /  هداد  یهاوگ  همه  ار  وت 

دنا هداد  یهاوگ  همه  ار  وت 

يدمحم سابع 

.یتفرگ ندیبات  ردپ ، تماما  دیشروخ  همادا  رد 

رطعم هنیس ، هب  هنیـس  ناهد و  هب  ناهد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  زا  ار  تا  یمارگ  مان  .دوب  وت  اب  داد ، ردپ  هک  ییاه  هناشن  همه 
.دنا هدرک  لقن 

.ار تندییوب  ترسح  ام  هک  نانچ  دنتشاد ؛ ار  تندید  يوزرآ  تناردپ ، همه 

دهاوخ ماما  يزور  هک  دنا ؛ هداد  یهاوگ  خیرات ، تمِْدق  همه  هزادـنا  هب  ار  وت  .يا  هدز  مدـق  اه  ناسنا  همه  باوخ  رد  نونکات ، لزا  زا 
.دمآ

...دوبن وت  قشع  هب  رگا 

.دننک یمن  یشکدوخ  هام ، یب  ياه  بش  هک  تسوت  ندید  دیما  هب  .يدیما  هراتس  نیرخآ  وت 

.دنتشادن ار  نیمز  نتشاد  هاگن  لایخ  هدیسوپ ، ياه  خیم  نیا  اه ، هوک  دوبن ، وت  دوجو  رطع  رگا 

.دیراب یمن  يربا  چیه  دز و  یمن  هناوج  يا  هناد  چیه  دوبن ، كاخ  رس  رب  وت  ینابرهم  هیاس  رگا 

تا یعیرشت  تیالو  رگا  درک و  یم  شومارف  ار  ندیشک  سفن  كاخ ، دوبن ، وت  ینیوکت  تیالو  رگا  تشادن ، نامیا  وت  تماما  هب  رگا 
.دش یم  مگ  رفاسم  ياهدور  زاوآ  يال  نان ، بآ و  مغ  رد  منهج ، تشهب و  دوبن ،

.تشاذگ یمن  لحاس  هب  اپ  یجوم  چیه  دوبن ، وت  ياپ  در  قشع  هب  رگا 

میوش رت  کیدزن  وت  هب  ات  یتفرگ  هلصاف  ام  زا 
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رت ینامسآ  ات  یتفرگ  هلصاف  ام  زا  .يرامـش  یم  ار  نیمز  كان  مغ  ياه  سفن  تبیغ ، هدرپ  تشپ  يدمحم ، ياه  لگ  ندش  یناهج  ات 
.میوش رت  کیدزن  نامسآ  هب  دیاش  دیایب ؛ نییاپ  نامسآ  فقس  هفقو ، یب  ياه  ناراب  اب  تندیدن  مغ  رد  ات  يدش  رود  ام  زا  .میوش 

.ناگدزایند ام  نیب  رد  يدوب  نامسآ  زا  رتاهنت  هک  مینک  سح  ار  وت  ییاهنت  ات  یتساوخ ، نام  ياهنت 

هب نامنامـشچ  شاک  .میوگ  یم  دیـشروخ  هب  ار  ما  ییاهنت  ياهدرد  مشک و  یم  نییاپ  مناتـشگنارس  عافترا  ات  ار  نامـسآ  زور ، کـی 
! میروایب بات  يدیشروخ ، زا  رت  ینارون  هک  ار  وت  ات  دنک ، تداع  دیشروخ  ندید 

دناوت یلجت  عنام  ام ، دیدرت  ياهربا  اما  یتسه ؛ وت 

.دنراب یمن  دننک و  یم  غیرد  ار  دیشروخ  یتقو  دنک ، یم  ینیگنس  نامرس  رب  ردقچ  اهربا  هیاس 

.ار يربا  ياهزور  دیشروخ  هک  نانچنآ  منک ؛ یم  اشامت  ربا ، همه  نیا  تشپ  زا  ار  وت 

سح ار  وت  يوب  مراذگب و  مدق  مناوت  یم  كاخ ، نیا  ياجک  .دنا  هدـش  راصح  ار  تندـید  باتفآ  نم ، دـیدرت  ياهربا  اما  یتسه ؛ وت 
!؟ منکن زاورپ  وت  رطع  رد  مشاب و  هدنرپ  مناوت  یم  نامسآ ، نیا  ياجک  منکن !؟

.دوش بآ  نامرفک  خی  ات  باتب  دربب و  داب  ار  نامدیدرت  ياهربا  ات  شکب ، سفن 

رب هک  يا  هدنام  ناوج  باتفآ  نامه  نانچمه  وت  اما  دنور ؛ یم  دنراب و  یم  دنیآ و  یم  هک  تساه  لاس  اهربا ،

.دبات یم  ام  هدماین  هدمآ و  ياهراهب 

درک یهاوخ  اوسر  ار  ادوهی  همه  نیا  يزور ،

قرغ اهایرد  لد  رد  دیشروخ  اب  بورغ ، ره  .مرامش  یم  ار  یباتفآ  ياه  حبص  منز و  یم  روشاه  ار  میوقت  ياهزور  تندید ، راظتنا  هب 
.مریگ یم  ناج  وت  ندید  قوش  هب  حبص ، ره  موش و  یم 

سح ما  یگنس  ياه  هناش  رب  ار  تکرابم  مدق  يزور  دیاش  .منک  یمن  کش  موش ، گنس  ات  منیـشنب  تراظتنا  هب  يرون  لاس  رازه  رگا 
.منک

یهاوخ يزور  دنربب ! الاب  وت  نارظتنم  مسا  هب  ار  ناشیایر  ياهراوید  راذگب  دننزب ! هکـس  وت ، مسا  هب  راذگب  دـننک ! مدنخـشیر  راذـگب 
.درک یهاوخ  اوسر  ار  ادوهی  همه  نیا  دمآ و 

نایلیلخ يدهم  ییآ /  یم  دنتفگ :

ییآ یم  دنتفگ :
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نایلیلخ يدهم 

.دشخب یم  شمارآ  ناگمه  رب  شناد ، دناشن و  یم  اه  بل  رب  دنخبل  يزاین ، یب  ددنب ؛ یمرب  تخر  ناهج ، زا  هانگ  ییآ و  یم  دنتفگ :
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.دسر یم  نامدایرف  هب  تلادع  دوش و  یم  رشتنم  تینما  دنک ؛ یم  یناشفارون  تلیضف ، ییآ و  یم  دنتفگ :

یم هریچ  ایند  رب  بش  کی  رد  يور و  یم  نامـسآ  تفه  هب  يدرون ؛ یمرد  ندز ، مه  هب  مشچ  کی  هب  ار  ناـهج  ییآ و  یم  دـنتفگ :
.يوش

(1) .دریگ یم  شتآ  نامسآ ، دنک و  یم  عولط  برغم  زا  دیشروخ  دراب ؛ یم  ناراب  ییآ و  یم  دنتفگ :

دنوادخ ناهنپ  تجح 

عولط رگید ، يا  هراتس  دنک ، بورغ  يا  هراتس  هاگره  دنا ؛ نامسآ  ياه  هراتس  نانوچ  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ 

، ادخ تجح  زا  نیمز  يا  هظحل  یتح  رگا  .دنا  نیمز  لها  ناما  زین  ناماما  دنا ، نامـسآ  لها  ناما  ناگراتـس ، هک  نانچ  درک و  دهاوخ 
زا هک  نآ  زا  سپ  ار -  نیمز  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  جع ) ) يدهم ماما  ...و  دـنیآ  دورف  اه  باذـع  ددرگ ، یهت 

هیلع نیـسح  هک  ار  يرون  تسا و  ناینیمز  رب  دـنوادخ  ناهنپ  تجح  وا  .دزاس  یم  هدـنکآ  طـسق  لدـع و  زا  دـشاب -  هدـش  زیربل  متس 
.دزاس یم  رشتنم  یتیگ  رساترس  رد  تخورفارب ، ینامسآ  ياه  لد  رد  مالسلا 

تبیغ زار 

دیشروخ دننام  نابعش » ناهنپ  دیشروخ   » .تخاس و راکشآ  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  رـضخ »  » زار لثم  تسا ؛ زار  کی  تبیغ » »
«! نامسآ  » دنام و یمن  اجرباپ  نیمز » ، » دوبن رگا  هک  تسا  نامسآ  يربا  ياه  هچوک  رد 

 . ...و دیدرگ  یمن  شتسرپ  هتخانش و  راگدیرفآ ، دیدرگ و  یم  ضرقنم  ناسنا ، لسن 

ار نیمز  کی ، نآ  .نیزح  رارق و  یب  ياه  لد  شخب  مارآ  نید ، دیـشروخ  تسا و  نیمز  لها  يارب  شخب  تایح  یناغمرا  دیـشروخ ،
ياه مخز  رب  کی ، نیا  دـهد و  یم  رون  ناینیمز ، هب  کی ، نآ  .دراب  یم  ورف  ار  اه  تکرب  کـی ، نیا  دراد و  یم  هاـگن  شا  هبذاـج  اـب 

.دهن یم  مهرم  رشب ، ياه  هودنا  هنهک و 
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دنک یمن  نامشومارف  زگره 

! نارظتنم يا 

! نازورف هشیمه  دیشروخ  ناگتسبلد  يا 

.دیاپ یمن  يرید  نامز ، ياه  یتخس 

! ناقشاع يا 

! ناشیرپ نانیشن  تولخ  يا 

.دیآ یم  ینابرهم  زا  يراب  هلوک  اب  ناهگان  نامدیما 

«! نایوج تحلصم   » زا و  نابلط » تیفاع   » زا دیشابن ؛ نایوگ » هدوهیب   » زا

؟ دیناوخ یمن  نآرق  ارچ  تسا ، نآرق » کیرش   » وا رگا 

؟ دینام یم  اه  یکیرات  رد  ارچ  تسا ، نکش » بش  دیشروخ   » وا رگا 

؟ دینار یمن  ایرد  يوس  هب  ارچ  تسا ، تاجن » یتشک   » وا رگا  و 

؟ نتسشن هنشت  ناراب  ریز  رد  ارچ  تسا ، یهلا » نارک  یب  تمحر  ناراب و   » وا رگا  یتسار 

؟ نتسشن اپ  زا  نازیر ، گرب  لصف  رد  ارچ  تسا ، ناراگزور » يزبسرس   » وا رگا 

؟ نتسکش ار  ادخ  ناتسود  لد  ارچ  تسا ، نانمؤم » رادتسود  تسرپرس و   » وا رگا  و 

! نارای ...هآ 

.دییوپب تلادع »  » هار تسا ، زواجت » متس و  هدنرب  نیب  زا   » وا

.دییوجب يرود  اه ، « یهارمگ  » زا تسا ، تیاده » هزاورد   » وا

.دییوگب قشع »  » زا دنک ، یمن  شومارف  ار  ام  هاگ  چیه  وا  و 

...رظتنم ...راظتنا 

.نیرفآ تکرح  رظتنم ، تسا و  نید  رب  تماقتسا  راظتنا ،
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.رارق یب  رظتنم ، تسا و  رای  دای  راظتنا ،

.رگداهج رظتنم ، تسا و  روآ  تیلؤسم  راظتنا ،

.راکوکین رظتنم ، تسا و  راک  نیرترب  راظتنا ،

.زیهرپ لها  رظتنم ، تسا و  زیتس  راظتنا ،

.يزابناج يایهم  رظتنم ، تسا و  يزاس  هدامآ  راظتنا ،
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.زادگ زوس و  رد  رظتنم ، تسا و  زار  راظتنا ،

...داد لدع و  رگدایرف  رظتنم ، تسا و  دادیب  اب  هزرابم  راظتنا ،

! مدرم يآ 

! دییوگن مه  قشع »  » زا رگید  دییوج ، یمن  ار  وا »  » رگا

: هاتوک ياه  مایپ 

.نامسآ دنام و  یمن  نیمز  دوبن ، رگا  هک  تسا ؛ نامسآ  يربا  ياه  هچوک  رد  دیشروخ  دننام  نابعش ، باتفآ  - 

.دیآ یم  ینابرهم  زا  يراب  هلوک  اب  ناهگان  نامدیما  دیاپ و  یمن  يرید  نامز ، ياه  یتخس  نارظتنم ! يا  - 

.داد لدع و  ِرگدایرف  رظتنم ، تسا و  دادیب  اب  هزرابم  راظتنا ، - 

.رگداهج رظتنم ، تسا و  روآ  تیلوئسم  راظتنا ، - 

یناما مثیم  دیآ /  یم  راهب ، هک  دنناد  یم  همه 

دیآ یم  راهب ، هک  دنناد  یم  همه 

یناما مثیم 

.تفر دنهاوخن  یناتسمز  باوخ  هب  هنرگو  دیآ ؛ یم  راهب  هک  دنناد  یم  اه  تخرد  همه 

.دش دهاوخن  هتسب  هنرگو  دیآ ؛ یم  حبص  هک  دنناد  یم  اه  هرجنپ  همه 

ات دندییور  تماما  ِتماق  دنلب  ياهورس  .تخاس  دنهاوخ  کیدزن  ار  دیشروخ  عولط  دنزوسب ، رگا  هک  دنناد  یم  بش  ياه  غارچ  همه 
هک مینادب  ات  دنتـساخرب  دیآ و  یم  یـسرج  گناب  هک  دندینـش  اهورـس  دـییور ؛ یهاوخ  تسا و  كاخ  رد  وت  ياه  هشیر  هک  دـنیوگب 

.دیآ یم  یسک  يوب 

میشچب ار  روضح  تذل  ات  تسا  بیاغ 

ات هدـنام  ربا  ياه  هدرپ  تشپ  تا  ینامـسآ  هام  هچ ؟ ینعی  رون  روضح  تذـل  هک  مینادـب  اـت  هتفر  تبیغ  قاـحم  رد  تا ، ینامـسآ  هاـم 
یلزا هرطاخ  ات  دوش ، شوماخ  تیاده  رون  ات  دنا  هدز  گنـس  ار  هنیآ  هدزیـس  .تسین » ناسآ  ندز  گنـس  ار  هنیآ  هدراهچ   » هک مینادـب 

ياهرد ات  دوش ، هتـسکش  یقیقح  تلادع  زا  هدـنام  ياج  رب  ریوصت  ات  دـنا  هدز  گنـس  ار  هنیآ  هدزیـس  .دوش  شومارف  تسلا  شتـسرپ 
تا ینامسآ  هام  ددرگ ؛ هتسب  توکلم 
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و دنک ؛ رادیب  ار  بش  موش  هیاس  ات  تسا  هدـناشوپ  يور  تا ، ینامـسآ  هام  .دیـشروخ  یب  يادرف  هریخذ  تسادابم ، يادرف  هریخذ  اما ،
.تسین یقیقح  تلادع  يارجا  هتسیاش  یقیقح ، ّیلو  زج  هک  مینادب  ات  ار ، هدولآ  باوخ  هب  ياه  نادجو 

تسا نیقتم  ِنآ  زا  تبقاع 

، اه يدنلب  زارف  رب  شتآ ، ياه  همیه  نتخورفا  اب  ناهنپ ؛ دیشروخ  يا  حبص ، ات  دنام  میهاوخ  تراظتنا  مشچ 

هچ .تسین  رید  البرک  سدقملا و  تیب  هکم و  حتف  هک  تسا ،» نیقتم  ِنآ  زا  تبقاع   » هک دننادب  اهدـیزی  اه و  هیواعم  اه و  نایفـسوبا  ات 
یم یـسفن  يادص  شیاه ، هیر  يال  هبال  زا  زونه  تسا و  هدرمن  تیناسنا  اما  دـنا ! هدـش  سوبحم  نیرولب  ياه  هشیـش  رد  هک  اه  نافوت 

هک ...هار  هب  مینزب  بآ  غاب ، هب  میهدب  هدژم  میبورب ، دیاب  ار  هداج  .دیآ  یم  یسفق  فاکش  زا  هک  تسه  اه  هلان  دیآ ؛

.دیآ یم  یسردایرف 

یقلاخ یلع  / دنام دهاوخن  دیشروخ  یب  نامسآ ،

دهاوخن شوماخ  هاگ  چـیه  تماما ، نامـسآ  باتفآ  دنـشکن ؛ نیمز  رب  راظتنا  هنـشاپ  هک  دـیهد  هدژم  زورید ، هنیرق  یب  ياـه  باوخ  هب 
.دش

وت مان  خیرات ، نودم  ياه  هیبتک  رب  يدزیا ، ياهرون  هک  دنریگ  یم  مدع  ياه  همخد  رد  ياج  بشما ، يوهایه  نایم  هدـیزخ  ياهرابغ 
.دنا هتشاگن  ار 

...يدرک یمن  عولط  رگا 

زا طقف  هک  تسا  يا  هداج  یهلا ، تفرعم  ریـسم  دـنامب !؟ يرثا  ندوب  زا  ناتزبس ، هاـگن  یب  دوش  یم  هنوگچ  یتسه ! مکحم  نوتـس  يا 
.تسا صیخشت  لباق  ناتیوربا  تراشا 

!؟ دشاب هتشادن  ناتنامرف  هب  مشچ  رگا  درب ، دهاوخ  حالص  هب  هار  نایز ، رد  هراومه  قولخم  نیا  ناسنا ، هنوگچ 

، وت مودق  دیاش  .تخادرپ  شیوخ  حالـصا  هب  تسد ، رد  زاین  حیبست  دـیاب  تسـشن ؛ راظتنا  هب  دـیاب  دوش ، وت  ییاورنامرف  قیال  نیمز  ات 
.دوش نامیاه  لد  نامهیم 

هچرگا منک ؛ یم  ساسحا  دوجو  مامت  اب  ار  وت  تسا ! هدیدرون  رد  ار  اهرواب  دامجنا  تیامرگ ، هک  اهربا  سپ  رد  رقتـسم  دیـشروخ  يا 
.یناهنپ اهرظن  زا 
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ماوت رارق  یب 

زاب ار  وت  هاتوک ، لاجم  نیا  رد  هک  دـیاش  منک ؛ یم  وت  ینازرا  ار  سفن  هدرم  مین  نیا  نتـسیز ! ماـب  رـس  رب  هداتـسیا  رارق  يا  مرارق ؛ یب 
يدرم نوچ  هک  تساه  لاس  نیمز ، تساپرب و  وت  راظتنا  رب  ناهج  هک  مراد  یمنرب  راظتنا  هراختـسا و  حـیبست  ندرمـش  زا  تسد  مبای !

.دنک یم  تیادص  نت ، هب  نشوج  یمزر ،

تالکـشم شیاشگ  رد  جرف  تجرف ، راظتنا  هچرگا  هد ؛ يا  هدژم  ربص ، شتآ  رد  میادص  زا  یمین  تسا و  داب  رد  منت  زا  یمین  هک  ارم 
.تسا

تبیغ شوغآ  مه  يا  نک ؛ تزاوآ  نامهیم  سفن ، هدرم  مین  نیا  اب  ارم  .مبـش  رد  یغارچ  یپ  رد  محر ، یب  ریگولگ و  لایخ  نیا  اب  نم 
! تبرغ و 

: هاتوک مایپ 

! دورد ییانشور ، رظتنم  يا  وت  رب  تسا ، ملاع  یجنم  ناتسد  رد  تیاده  غارچ  هک  نونکا 

نیدلاردب مظاکدمحم  راهب /  تراشب 

راهب تراشب 

نیدلاردب مظاکدمحم 

هظحل نینچ  ندیـسر  رظتنم  هناربص  یب  راگزور ، لد  دوب و  هدش  هداد  تراشب  یهاگیاج  نینچ  رب  تدـیپس ، روضح  هک  دوب  اه  تدـم 
.دنک تقباطم  وت  نیرفآ  راهب  هاگن  اب  ار  همه  دوب ، هدینش  نیشیپ  سدقم  راونا  زا  هک  ینیریش  فاصوا  ات  دوب  رظتنم  دوب ؛ ینامداش 

.دوش یم  ناراب  لگ  هک  یمدقم  هب  دنراد  یم  شوخ  لد  اه  هتشرف  زورما ، .تساوخ  ادخ  هک  دش  نانچ  و  ... 

.دوش یم  زاغآ  اعد ، ياه  بش  رعق  رد  هدیکچ  ياه  کشا  اب  اوآ  مه  قشع ، ماقم  يرآ !

میوش یمن  نیغورد  ياه  هنیآ  ماخ 

ار وت  اهنت  ام ، رواب  دننز ؛ یم  وسوس  هک  نیغورد  ياه  هنیآ  همه  نیا  زا  اما  دراشف ؛ یم  ار  نامز  موصعم  يولگ  اجیب ، يوهایه  دـعر و 
هراپ هراپ  ییاه  فرح  اب  دنزاتب ؛ هدوهیب  شکرـس ، لایخ  ياه  بسا  اب  تسد ، هب  ملق  راذـگب  .میا  هدـنز  قشع ، نیمه  اب  دسانـش و  یم 

دنناوت یمن  ار  تبیغ  رصع  اما  تسا ؛ رت  نیگنس  هانگ  زا  هک 

.دنزاس هدولآ 

.دنرب یمن  ییاج  هب  هار  ناشاه ، بیج  رد  تراجت  يوب  اب 
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مشچ هیاس  هچرگا  قارف ، دنزادنا و  یم  تبرغ  دای  هب  ار  ام  ام ، نوماریپ  يایشا  تهج ، اهدص  زا  هچرگا  ینتـشاد ! تسود  فیرـش  يا 
، تسا هداتفا  ام  تاظحل  رب  اهورس ، زا  رتدنلب  دق  وت ، یهار  هب 
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.تسا هتشاذگ  شیامن  هب  ار  نانز  فال  نیا  یپرد  یپ  ياه  تخاب  ییاوسر و  هک  تتبیغ  رصع  رب  نیرفآ  یتهج ، زا  اما 

ربا تشپ  هچرگا  تسوت ؛ يور  دیشروخ  وترپ  رد  ناهج ،

.دنـسر یم  یگزاـت  هب  تندوب ، وترپ  رد  اهادـص  نیرت  هنهک  یتـسه و  وت  .دـکچ  یم  وـت  یباـتفآ  ياـه  هظحل  تبیغ ، يربا  ياوـه  رد 
.دندرگ یمزاب  هناقشاع  ياهرعش 

اب یفاـک  هزادـنا  هب  .میا  هتـسشن  وت  راـظتنا  رد  هک  مییوگ  یم  ییادرف  زا  زور  ره  اـم  یتـسه و  وت  اـما  دـنمورحم ، اـم  ناگدـید  هچرگا 
ِنونکا زا  رتشیب  ربارب  اهدص  هک  میناد  یم  بوخ  مه  ار  نیا  اما  میا ؛ هدرک  لد  موُش  نامهم  ار  یکیرات  میوش ، یم  اریذـپ  هک  یناهانگ 

.یتشاذگ یماو  تیور  دیشروخ  یب  ار  ناهج  يا  هظحل  رگا  میدش  یم  کیرات  تبیغ ،

نایرقاب دیمح  / دنا هداد  ار  شتاما  دیون  شیپ ، اه  لاس 

تلاسر غاب  رد  هک  تسا  تماما  لگ  نیرخآ  .دـیآ  یم  تماـما  نشور  هشیمه  نیمزرـس  تمـس  زا  یهاوخداد ، لدـع و  زا  یغارچ  اـب 
دیشروخ هدزای  راد  هیالط  ات  دسر  یم  تماما  هب  وا  .دشخب  توارط  ار  تلادع  هنـشت  ياه  لد  شروضح ، میـسن  اب  ات  دوش  یم  افوکش 

.دهد یم  تراشب  ار  شنابرهم  روضح  زین  نامسآ  هکلب  نیمز ، اهنت  هن  .دشاب  تلاسر 

ار شتماما  زبس  لزغ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعاربمایپ  دیراب ، یم  نامـسآ  زا  تیالو  رون  هک  یلاح  رد  مخ ، ریدـغ  رد  شیپ ، اه  لاس 
قح يدهم ، .تسا  هدش  هداد  رارق  جع ) ) مئاق يدهم  ات  وا  لسن  یلع و  رد  سپـس  نم و  رد  دنوادخ  فرط  زا  رون  : » دومرف داد و  دـیون 

دهاوخ تسام ، يارب  هک  ار  یقح  ره  دنوادخ و 

(1) «. تسام زا  مئاق  يدهم  ناماما ، متاخ  .تفرگ 

زبس نیمز  دمآ و  دهاوخ  روضح  قرشم  تمس  زا  يزور  وا  .دشاب  ینابرهم  تفأر و  هاشداپ  ات  داهن  رس  رب  ار  تماما  جات  جع ،) ) يدهم
دهاوخن رود  زور  نآ  .شتلادع  باتفآ  شپت  ریز  رد  تخاس  دهاوخ  رونم  ار  نیمز  و  شا ، يراهب  ياه  مدق  ياپ  ياج  زا  دش  دـهاوخ 

.دمآ دهاوخ  وا  .دوب 

ناهنپ دیشروخ 

یم ینشور  ار  رظتنم  ياه  لد  هک  تسا  رون  هیآ  هیآ  شتماما ، .دهد  یم  الج  ار  لد  شا ، هناقشاع  روضح  هنافراع و  ياه  مدق  يافص 
هک زونه  شتیالو ، رطع  اما  تسا ، بیاغ  اهرظن  زا  هچرگا  وا  .دشخب 
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ریجنز شلدـع ، ریـشمش  اب  هک  يزور  يارب  شروهظ ؛ زور  يارب  دـنک  یم  ایهم  ار  اهنآ  دزاون و  یم  ار  قشاع  ياـه  ناـج  تسا ، زونه 
یم ار  دوـعوم  زور  دـنا ؛ هداد  دـیون  ار  زور  نآ  زین  ییانـشور  روـن و  ماـما  هدزاود  هک  يزور  يارب  تسـسگ ، دـهاوخ  مه  زا  ار  مـتس 
ماما .دـش  دـهاوخ  تقیقح  رون  زا  نشور  ناهج ، درک و  دـهاوخ  عولط  راظتنا  ياـهربا  تشپ  زا  تلادـع  دیـشروخ  هک  يزور  میوگ ،

، نسح همطاف ، یلع ، دمحم ، : » دیامرف یم  تسا ، هنادواج  اهدای  هنیجنگ  رد  شنانخـس  دیراورم  هشیمه ، يارب  هکمالـسلا  هیلع  قداص 
، تاقولخم عیمج  قلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  یلاعت ، يادخ  هک  دنتـسه  يرون  هدراهچ  دـنا ، نیـسح  دالوا  زا  هک  همئا  نیـسح و 

متـس روج و  هنوگ  ره  زا  ار  نیمز  دشک و  یم  ار  لاّجد  دنک و  یم  مایق  شتبیغ ، زا  دـعب  هک  تسا  مئاق  ناشیا  رخآ  .درک  قلخ  ار  اهنآ 
(1) «. دنادرگ یم  كاپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تما  راک  نیرترب 

نایامن شنامـشچ  باق  رد  راـی  سکع  هک  يزور  رظتنم  تسا ؛ رظتنم  هشیمه  قشاـع ، .دـنرگیدکی  لـیخد  حیرـض و  راـظتنا ، قشع و 
ماج هچرگا  قشاع ، .دنک  یم  رت  هنـشت  قوشعم ، ندید  يارب  ار  قشاع  هنـشت  حور  راظتنا ، .دیازفا  یم  لاصو  ینیریـش  رب  راظتنا ، .دوش 

دنیوا روضح  يوک  ناقـشاع  جع ،) ) دوعوم نارظتنم  .دش  دهاوخن  دیماان  تسود ، يور  ندید  زا  هاگ  چیه  اما  دوش ، یم  زیربل  شربص 
ار راظتنا  جـع ،) ) يدـهم ناقـشاع  .دـنک  عولط  ناشرظتنم  نامـشچ  قفا  رد  شلاـمج  دیـشروخ  هک  يزور  رظتنم  دـنرظتنم ؛ هشیمه  هک 

تلیضف و

: دومرف هک  دـنا  هتـشاگن  دوخ  لد  حول  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعاربمایپ  نیرز  مالک  نانآ  .دـنناد  یم  شیوخ  يزاسدوخ  لـصف 
(2) «. تسا جرف  راظتنا  نم  تما  لامعا  نیرترب  »

هاتوک مایپ 

! داب كرابم  تیالو  ناقشاع  رب  تماما ، ناتسوب  لگ  نیرخآ  تلادع ، لدع و  دیشروخ  قشع ، باتفآ  نیمهدزاود  تماما  زاغآ  - 
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باتفآ ینـشور  بآ و  یلالز  هب  ار  ناهج  ات  دیـسر  تماما  هب  وا  .تفرگ  دوخ  هب  تلادـع  لدـع و  گنر  ناهج ، شتماما ، زاـغآ  اـب  - 
! داب كرابم  شتماما  زورلاس  .دنک 

ینیسح نسحدیس  دهعتم ، رعاش  تشذگرد  زورلاس 

نایلیلخ يدهم  / دیشر ِزار 

ینیسح نسحدیس  رتکد  هنادواج  حور  هب  میدقت 

یم ار  ییاهر  قشع و  نایاپ  یب  هار  هتسویپ  دورـس ؛ یم   (1)« لیعامـسا قلح  اب  ادص  مه   » هرامه هک  يدرم  يارب  دوب ، دوز  هچ  نتفر » »
رب هزات  يا  هچیرد  شراثآ  تمامت  رد  دوبن ؛ زارد  رود و  ياهوزرآ  ریسا  زگره  دومیپ ؛

؛ تسنام یمن  سک  چیه  هب  دوخ  تسناد و  یم  نتفکش »  » ار گرم  هک  ومه  ...دوشگ ؛ یم  شنابطاخم 

دیهدب مبآ  هدیپس  زا  ما  هنشت  بل  »

دیهدب مباتفآ  لالز  یماج ز 

! نارای منیسح ، نازوس  شسرپ  نم 

« دیهدب مباوج  قشع ، هرجنح  اب 

ار سک  چیه  زان  یلو  دیدرََونرد ؛ اهراب  اهراب و  ار  دابآ » يزان   » .دـیرخن ...هاگتـسد  کی  یتح  اما  دـید ؛ راب  رازه  ار ، هاگتـسد » رازه  »
چیه زا  .دیدرگن و  سوه  اوه و  میلست  دیزغلن و  زگره  اما  دیشک ؛ سَفَن   (2)« ییاوه يورین   » رد .دیصقرن  سک  چیه  زاس  هب  دیشکن و 

و ناوج » رعـش  رتفد   » ات نارهت ، یمالـسا » رنه  هشیدنا و  هزوح   » زا دیزرون ؛ غیرد  دهعتم » تایبدا   » یگدنلاب ییادـیپ و  يارب  یـششوک 
؛ ناگدنمزر يارب  یناوخرعش  نامیا و  قشع و  ياه  ههبج  هب  ترجه  نارعاش ؛ ناوراک  رد  روضح 
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.درک يرپس  هتفگ  شیپ  ياه  هلحم  رد  ار  شیوخ  یناوجون  یکدوک و  نارود  ینیسح ، نسحدیس  دای  هدنز  - . 2
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مینک تیاعر  ار ، یقشاع  ایب  »

مینک تیاکح  قشاع ، نارای  ز 

دنا هدرک  رفس  نینوخ ، هک  اهنآ  زا 

...دنا هدرک  رطخ  رادم  رب  رفس ،

مینک مگ  ار  شیوخ  ادخ ، رد  ایب 

...مینک ملکت  نادیهش ، مسر  هب 

مینک تعیب  هلال ، لگ  اب  ایب 

« ...مینک تیامح  ار ، اه  هلالآ  هک 

« لیئربج کشجنگ و   » اب

يارب ار  تشرد » يامن  رد  تشم  ! » دیـشک جـنر  ردـقچ  ...دـیورگن و  لطاب »  » هب زگره  شا  يداـقتنا  هاـگن  دـیبلط و  یم  قح »  » هشیمه
.دیرفآ امنیس -  تایبدا و  رنه -  میلقا  ود  نانکاس  نابز  لد و  ندرک  کیدزن 

.دیدرگ سدقم  عافد  رصع  هتسجرب  رعاش  دوخ ، دیسراو و  نارگید  زا  توافتم  یهاگن  اب  ار  سدقم » عافد  گنج و  رعش  هدیزگ  »

! دیمهف ار  نآ  یسک  رتمک  دنچ  ره  دیشخب ؛ وربآ  زنط ، نابز  هب  کیرنژ » حرط  يورادشون   » رد

...دیمان یعیش  ِرعش  ِراختفا  ییاروشاع و  ِرعش  رد  يا  هثداح  ناوت  یم  ار ،  (1) شا « لیئربج کشجنگ و   » ...و

دیهر سفق »  » مجح زا 

ص:65

.ینیسح رتکد  راثآ  یخرب  نیوانع  - . 1
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زا دیشوپ و  ناهج  زا  مشچ  اه ، تلیضف  همه  نآ  اب  ماجنارـس  .دیزرون و  يرکـشان  زگره  اما  دیرخ ، ناج  هب  ار   (1) اه ندش  بوکرس 
؛ دیهر  (2)« سفق  » مجح

دناوخ یم  ارم  ِماگ  رطخ ، يارحص  »

دناوخ یم  ارم  ماج  رحس ، يابهص 

دینک شوگ  ناه ! تسا ، نتفر  شوخ  ِتقو 

« دناوخ یم  ارم  مان  یسک  شرع ، زا 

مالسلا و مهیلع  تیب  لها  تقیرط  قیاقح  یخرب  هب  شیاه  مشچ  دیرد و  ار  اه  باجح  .دیسر  یم  دیاب  هک  اج  نآ  هب  دیسر ، تبقاع  و 
هلفاق هودـنا  دایرف  اـت  دیـشخبن ، مشمارآ  زیچ ، چـیه  رگید  دـیزگرب ، ار  نتفر  هک  هاـگ  نآ  ...دـیدرگ و  هدوشگ  میرک ، نآرق  تینارون 

؛ دیچیپ ناج  لد و  رد  دیشر ،» زار   » قلاخ دیقف و  رعاش  نآ  نارجه  رد  قشع ، رالاس 

هدـنیآ ياهدـیما  زا  یکی  زورما و  هتـسجرب  ياه  هنومن  زا  یکی  تلیـضف ، اـب  اـسراپ و  نمؤم  نیا  شیدـنادازآ و  هنازرف و  ناـسنا  نیا  »
(3) «. دوب

(4) .دریذپ یم  ار  لیئربج » کشجنگ و   » دنوادخ و  دریم ، یمن  اه  لد  رد  زگره  نسح » دیس  : » دیوگ یم  ملد 

نایلیلخ يدهم  / ینیسح نسحدیس  رتکد  نامدای  هزات  ياوه 

تسا لوغشم  نم  لد  تیاه  هژم  اب  کی  هب  کی  »

(5) »؟ منک هچ  مرامشن ، ار  مسفق  ياه  هلیم 

؛ ما هدرمش  اهراب 

...اهراب اهراب و 

ص:66

بالقنا زا  سپ  رعاش  نیرت  هدـش  بوکرـس  نم  هک : منک  اـعدا  ...و  مریگب  ـالاب  ار  مرـس  مناوت  یم  تفگ ...« : یم  ینیـسح  رتکد  - . 1
هبنشراهچ 10/6/1378. باختنا ، همانزور  هب : دیرگنب  متسه »!

.ینیسح نسحدیس  رتکد  ناورداش  ياه  لزغ  نیسپاو  زا  - . 2
ص 16. هبنش 15/1/1383 ، مج ، ماج  همانزور  هب : دیرگنب  یمالسا ؛ بالقنا  مظعم  ربهر  تیلست  مایپ  زا  یشخب  - . 3

دنـس ات  تفگ ...« : یم  دوخ  هک  دـش ؛ هدرپس  كاخ  هب  شکاـپ  دـسج  هارمه  ینیـسح ، رتکد  تیـصو  رباـنب  رعـش ، هعومجم  نیا  - . 4
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خر هک  يزور  تیراع » ناج   » اب هارمه  هّللا  ءاش  نا  ات  نیدحوملا ، یلوم  ترضح  نادنزرف  هب  تبـسن  يرَد ، زیزع  نابز  هب  دشاب  متدارا 
هبنـشراهچ 19/1/1383، زور ، تسایـس  همانزور  هب : دیرگنب  .منک » يو  میلـست  مامت ، يراسکاخ  عضاوت و  اب  مدید ، ار  شرونم  ابیز و 

ص 9.
.ینیسح نسحدیس  رتکد  دای  هدنز  هدورس  سفق ؛»  » لزغ زا  تیب  نیسپاو  - . 5
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سفق نیا  ياه  هلیم 

توبکنع ِرات  لثم 

تسا هدینت  نم  ناج  مسج و  درگ 

منک یم  رکف  هک  نم 

سفق نیا  گنر  گنر  ياه  تسد 

ینهآ راصح  کی 

تسا هدیشک  نم  رود 

نم دیما  هتشرف  یکشاک 

نم دیپس  نشور و  ياه  هراتس  نامه  ای 

 - نابرهم دوب و  بوخ  ملد  اب  هشیمه  هک  - 

یکدوک ياه  هصق  نایم  زا 

دوخ دهع  هب  دیایب و  ناهگان 

دنک افو 

ارم يا  هظحل  شاک 

سفق نیا  رات  گنت و  ياوه  زا 

.دنک اهر 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  اب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  جاودزا 

هراشا

هعمج

نیدرورف 1386  10
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لوالا 1428 عیبر   10

Mar.2007.30

يداب تهزن  !/ كرابم تنید  لامک 

.دنشک یم  ار  وت  راظتنا  کئالم ، زا  قشاع  هلیبق  رازه  تشهب ، هاگرد  رب  هداتسیا  نامسآ ، متفه  چیپ  رد  اجنیا ،

! رتسگ رهم  تشرس  کین  سورع 

رد هک  ینز  ره  هدشمگ  يایور  رد  اریز  راذگب ؛ نایکالفا  هلحم  رد  مدق  شکرب و  نایکاخ  يارس  نیا  زا  ار  شیوخ  تخب  دیپس  ناماد 
دز و دهاوخ  هرگ  اعد ، میسن  هداجس و  رطع  هب  ار  وت  ياه  بش  هک  تسا  يدرم  اب  تلصو  يوزرآ  تسا ، شیوخ  همین  يوجو  تسج 

.دیشخب دهاوخ  انعم  صولخ ، تفرعم و  اب  دنویپ  رد  ار  تیاهزور 

نید تجاودزا ، اب  وت  دـشخب ، یم  تیمامت  ار  شـصقان  نامیا  دـنک و  یم  لماک  ار  شیوخ  نید  زا  یمین  جاودزا ، اـب  یناـسنا  ره  رگا 
.يزیمآ یم  مهرد  ناناملسم ، هزات  دیدرت  سرت و  اب  ار  تنیقی  نامیا و  رطع  یشخب و  یم  لامک  ار  مالسا  هدز  تبرغ 

ياه یهانپ  یب  نمأـم  وت ، هناـخ  هک  نک  مالـسا  هب  هدرپس  لد  ناـگدروخ  مخز  ياریذـپ  ار  شیوخ  رهم  ربص و  ناـماد  کـنیا ، مه  زا 
.دنیآ یم  وا  لابقتسا  هب  رتسکاخ  گنس و  اب  اه ، هچوک  هک  تسا  يربمایپ  ناورهر 

رتوبک کی  لاب  ود 

! قولخم ییاهنت  گنر  یب  ياه  هظحل  يارب  تسا  میحر  قلاخ  ینامـسآ  هیده  .تسادـخ  فاطلا  بان  ياه  هظحل  زا  راشرـس  جاودزا ،
زا اـت  ناتــشمارآ ، يارب  ناـتدوخ و  سنج  زا  »(1) ؛ دنـشاب ناتـشمارآ  هیام  ات  ناتدوخ  سنج  زا  میدـیرفآ  ناـتیارب  ینارـسمه  : » دومرف

.دیریگب جوا  دیوش و  لابکبس  ینیمز  ياه  شهاوخ 

هداز حیبذ  هرطاف  / شرع رد  یتفایض 

نیمز لها  هراتس  رپ  نیریش و  ياه  هظحل  رد  ناینامسآ ، هلهله  .دنشاپ  یم  لقن  هکم  لالز  هرطاخ  رد  بشما ،

نـشور ناگدـید  رد  یقوش  روش و  هچ  .هکم  رادـمان  غورفرپ و  دیـشروخ  اب  هام  تلـصو  تسا ؛ تلـصو  نشج  بشما  .تسا  هدـیچیپ 
! تسا هتسشن  رهش  گرزب  يوناب 

! دراب یم  هبعک  کلپ  رب  هک  تسا  کئالم  تینهت  منرت  تسا و  هدش  یکم » ربمایپ  نیما   » هلجح سورع  هجیدخ ،

رد هناقشاع ، هک  يرـسمه  .دشاب  شا  یگـشیمه  هارمه  مدمه و  ات  هدمآ  هک  ییوناب  تسا ؛ هداهن  اه  نامـسآ  ِدرم  هناخ  هب  ياپ  ییوناب 
هک يروای  .دنک  تاهابم  وا  صولخ  یگدنب و  هب  دنوادخ ، هک  ینز  .دـشاب  شا  یماح  زوسلد و  تلاسر ، دـنمدرد  تخـس و  ياهزور 
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زا لوسر ، جنر  رپ  ياه  هظحل  ياپ  هباپ  دشاب و  یهاگ  هیکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  هوکشاب  نییآ  يارب  شتواخـس  ياه  تسد 
ورف ییایند  ياه  گنر  ماـمت  زا  لد  تسد  دـشاب و  شرـسمه  ياـه  هصغ  باـت و  بت و  کیرـش  بلاـط ، یبا  دردرپ  بعـش  اـت  تثعب 

نابرهم ردام  مالـسا ، لوا  يوناب  اـب  تسا  یکم » ربماـیپ  نیما   » ریخرپ تلـصو  بشما  رخآ  تساـپرب ؛ یتفایـض  ادـخ  شرع  رد  .دـیوش 
! مالسلااهیلع همطاف 

« ام  » ریگارف گرزب و  هژاو  رد  زیچ  همه  دزاـب و  یم  گـنر  تسا ، یهاوخدوخ  تینم و  هچره  دوش ، مکحم  هک  جاودزا  كاـپ  ناـمیپ 
نیا دیرفآ و  توارط  دیراب و  ناراب ، هویش  هب  دیاب  هاگ  نآ  .دوش  یم  لح 

ص:69
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.درورپ یم  تیمیمص  گنر  شوخ  هشوخ  رب  تایح ، ترارح و  دوش و  یم  بوذ  یگدنز  رد  هرذ  هرذ  هک  تسا  قشع  ینارون  مسج 

جوا رد  ار ، اوزنا  توهرب  رد  هداتفا  کت  حور  ود  ینامسآ ، یتلـصو  زاجعا  هجنپرـس  اب  هک  تسا  نابرهم  راگدرورپ  زا  یتیآ  جاودزا ،
هار ياـهتنا  تسین ؛ اـه  « نم  » ناـیاپ يرـسمه ،»  » سدـقم ناـمیپ  .دزاـس  یم  هناـگی  دزیمآ و  یم  مه  هـب  ییادـخ ، يا  هبذاـج  شـشک و 

.تساه « ّتینم »

یبآ نامـسآ  رد  ار  زاورپ  رتوبک ، کـی  دـیپس  لاـب  ود  ناـس  هب  اـت  تسا  درف »  » ود ندز  عـمج  تسین ؛ اـه  « تیدرف  » فذـح جاودزا ،» »
.دننک رت  یندنام  دای  هب  یگدنز ،

ص:70
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تدحو هتفه  زاغآ 

عراز هبوبحم  / یمالسا یگتسبمه  یلجت 

.شیوخ دیحوت  يارب  ار  ناسنا  دیرفآ و  ناسنا  هب  تمدخ  تهج  رد  يدحاو ، فده  اب  ار  تانئاک  مامت  هک  يدنوادخ  مان  هب 

تقلخ يانعم  رد  ار  مایپ  نیا  ادخ  .دشاب  یگناگی  یگتـسبمه و  یّلجت  ات  دـمآ  مالـسا  ناناملـسم و  تدـحو  يارب  دـش  يا  هناهب  هلبق ،
دهاوخ نکمم  هنوگچ  داتفا !؟ دهاوخ  قافتا  هنوگچ  راگدرورپ  دیحوت  دنـسرن ، تدحو  هب  مه  اب  اه  ناسنا  رگا  هک  تسا  هداد  نایرج 

! خساپ یب  تسا  یلاؤس  نیا  و  دش !؟

تانئاک هب  دنوادخ  دتمم  مایپ  رکذت  دیشروخ ، هزور  ره  عولط  دیاش  .دریگ  یم  ییانـشور  دیـشروخ ، کی  تیروحم  رب  ناکما ، ملاع 
!« دیریگن هلصاف  مه  زا  دینز و  گنچ  یهلا  نامسیر  هب  یگمه  : » دومرف هک  هاگ  نآ  دشاب ؛

مالـسا ياـنبم  رد  ار  تدـحو  ییاـهن  یلجت  اـم ، تسا و  هدرک  روهظ  یناـسنا  نید  لـیمکت  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  لوـسر 
نیا تابجاو  هک  میا  هدید  .تسا  تدحو  یگنرکی و  هصرع  رد  روضح  يولبات  نیرت  هدرتسگ  جح ، هک  میا  هدید  .میا  هدرک  هدـهاشم 
یم انعم  هعماـج  اـب  یگناـگی  رد  درف  نآ ، تاذ  رد  هک  میا  هدـید  .تسا  ییارگ  عاـمتجا  زا  یلماـک  هولج  ندوب ، يدرف  نیع  رد  نییآ ،

.درادن یقیقح  قادصم  مه ، اب  دارفا  ندش  یکی  نودب  هعماج  دوش و 

ص:71
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لاب ود 

زج يزیچ  زورما ، يدرایلیم  تفه  يایند  رد  تسه !؟ زاورپ  يارب  یلاجم  لاب ، کی  اب  ار  هدـنرپ  رگم  .دنمالـسا  لاب  ود  ینـس ، هعیش و 
.داد دهاوخن  لاصتا  تداعس  قفا  هب  ار  مالسا  نامسآ  لاب ، ود  نیا  یگنهامه  تدحو و 

ار نآ  نمشد  هک  نآ  زا  شیپ  میبایرد ، ار  هطقن  نیا  ناناملسم ، تداعـس  فطع  هطقن  تسا و  نانمـشد  فعـض  هطقن  مالـسا ، تدحو 
! دشاب هتفایرد 

يدمحم سابع  / مه تسد  رد  تسد 

.میوش متفه  نامسآ  یهار  قشاع ، ياهوتسرپ  نوچ  ات  هدب  نم  هب  ار  تیاه  تسد 

.درک دهاوخ  میظعت  ام  دنلبرس  ياه  هیاس  هب  دیشروخ ، موش ، مدق  مه  وت  اب  رگا 

.درک میهاوخ  ینابرهم  رهم و  نامهم  ار  ناهج  ياهزور  دز و  میهاوخ  مدق  ناهج  ياه  هناش  رب  يوش ، ما  هناش  مه  رگا 

!؟ داد میهاوخ  رییغت  ار  ناهج  تشونرس  هنوگچ  دروخن ، هرگ  وت  اب  نم  یتسود  رگا 

ياه ینمـشد  هب  نم ، رانک  رد  هک  تس  ینامز  وت  ینابرهم  منز و  یم  مدـق  وت  یتسود  رانک  رد  هک  تسا  ییاه  هیناـث  رد  نم ، شمارآ 
.يدنخ یم  یناهج 

! میوش نافوت  همعط  میارذگن 

.دش دهاوخ  اه  شافخ  همعط  ما ، یتخبشوخ  ياهزور  باتفآ  مریگب ، هلصاف  وت  زا  یسفن  رگا 

.دییور یمن  مالسا ، غاب  رد  ندمتم ، رهاظ  هب  يایند  نیا  رد  يا  هناوج  چیه  دوبن ، وت  نم و  تدحو  تسد  رگا 

میناوت یم  مه  اب  .مینزب  مدق  دیشروخ  نشور  ياه  هداج  رد  مه ، هناش  هب  هناش  ات  ایب  تقیقح ! مالسا و  نیب  دوش  يراوید  هلـصاف ، ادابم 
.تسا هدنامن  یهار  میشکب ؛ دق  متفه  نامسآ  ات 

مینام یم  رادافو  شیوخ ، دهع  هب 

مقر ام  يدـبا  نامیپ  يراوتـسا  ار  ناـهج  تشونرـس  تسا و  هدروخ  هرگ  قشع ، اـب  هک  میتسه  یناـمیپ  ناـظفاح  نـالماح و  وت ، نم و 
.دز دهاوخ 
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نیا رب  خـسار  مینک و  یم  ظفح  مالـسا ، تلادـع و  يریگارف  زور  ات  ار  نام  يردارب  نامیپ  ام  .میناـم  یم  راداـفو  شیوخ  دـهع  هب  اـم 
.دنک نشور  ار  ناهج  ياه  بش  همه  مالسا ، باتفآ  هک  دشاب  .مینام  یم  نامیپ 

يریما نیسح  / تسا یکی  فده  یکی ؛ هار 

ادخ هک  هاگ  نآ  ینعی  دیحوت ، ینعی  کی »  » .تشاد کی »  » ددع طقف  ناش  یـضایر  سرد  تیاده ، يالم  بتکم  رد  هنیدم ، ناکدوک 
؟ تسا دحاو  هار ، هک  یلاح  رد  میورب ، هار  ود  رب  هنوگچ  میشابن ! یکی  رگا  ام  زا  غیرد  سپ  .تسا  یکی  هار  یکی و  ملع  تسا ، یکی 

؟ تس یکی  دصقم  یتقو  میشوکب ، فده  ود  هب  ندیزای  تسد  يارب  هنوگچ 

.تسا ریاد  یگناگی  یسرک  دمحم ، هاگشناد  رد  هدودز و  ار  لهج  رابغ  تدحو  میسن  هک  میشابن  داب  هتفشآ  فلز 

! درادن تدحو  دراد و  نمشد  هک  یتما  زا  غیرد 

.ملظ ریجنز  بیرف و  لاخ  يوس  هب  هدیشک  نامک  ینعی  رفک ؛ ربارب  رد  هتخآ  هشیمه  غیت  ینعی  مالسا ،

قاـفآ ناطیـش  لـباقم  رد  ناـسنا  ناـج  يراـج  داـهج  ینعی  مالـسا ، .يراد  رفک ، ملظ و  ماـن  هب  ینانمـشد  هشیمه  هکنیا  ینعی  مالـسا ،
.تسین شتدحو  تسد  تسه و  شنمشد  مادم ، هک  یتما  زا  غیرد  سفناو ،

! دینک اهر  ار  دحا  رذگ  ادابم 

رب ار  تمه  تسد  یتقو  ار ! ربیخ  دینیبب و  ار  نینح  يزارفرس  ار ! قدنخ  دیرگنب و  ار  ردب  يدنلبرس 

هب دینکن و  اهر  ار  دُحا  رذگرـس  .تسکـش  قافن  تشپ  دیداد ، مه  هب  لد  یتقو  .دمآ  دـیدپ  ردـب  دـیدرک ، لیامح  تدـحو  نامـسیر 
! ترخآ بابح  تسایند و  بارس  هک  دیباتشن ؛ يزاس ، بهذم  گنراگنر  میانغ  يوس 

! تس یقاب  رگتب  زونه  اریز  دوش ؛ ناتبهذم  ناتسفن ، شهاوخ  دنکن  دینک ! هقش  هقش  ار  نید  ادابم 

! بآ لطس  دایلیم  مین  کی و  زا  غیرد 

.دریگ یم  شتآ  یتیگ  رسارس  رد  ملد ، ياه  هکت  زا  درایلیم  مین  کی و  زور ، ره 

اب مسینویهص ، راوید  زا  دناوخ و  یم  سدقملا  تیب  یلاوح  رد  ار  تبرغ  هعمج  زامن  ملد  هتفه ، ره 
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درایلیم مین  کی و  زا  غیرد  اما  دزوس ؛ یم  دریگ و  یم  شتآ  ملد  زا  یتمـسق  قارع ، رد  يراجفنا  رد  هام ، ره  درذـگ و  یم  مخز  ياپ 
! دوش هتخیر  ملظ  شتآ  رب  هک  بآ  لطس 

.مییاهنت یلو  میتسه ، درایلیم  مین  کی و  رگا  ام  زا  غیرد  دوش ! هدیبوک  سدق  راصح  رب  هک  تشم  درایلیم  مین  کی و  زا  غیرد 

! بایرد ار  تا  یلدمه  ردب 

ردارب رب  غیت  هک  میوگ  یم  وت  اب  تخوماین ؟ هیقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تدمحم  رگم  هدش ؛ تنییآ  هقرفت ، بهذم  هک  میوگ  یم  وت  اب 
ولگ رد  ناوختـسا  درکن و  هعماج  ماظن  ظفح  مرحماـن ، مخز  رازه  هراوق 25  هب  لاس   25 مالسلا ، هیلع  یلع  تیالوم  رگم  یـشک ، یم 

یلدمه ردب  دیـسر ، تنییآ  هنیدم  رذگرب  نایفـسوبا  رکـشل  ملد ! ردارب  دز ؟ یهاوخ  یک  هقرفت  رکیپ  رب  رتش  ناوختـسا  سپ  تفرگن ؟
! بایرد ار  تا 

: هاتوک ياه  مایپ 

.میشابن تدحو  هنیدم  لها  رگا  میا  هرذ  زا  مک  سپ  تسا ؛ ناهج  تارذ  تدحو  هناهب  لوسر ، دالیم  - 

! يونشب ار  ناشیا  تدحو  ياون  هک  شوکب  لد  يا  دنا ؛ هتسشن  تدحو  ياعد  ندورس  هب  ناگتشرف ، - 

.تسا دیحوت  ياهب  تدحو ، هک  ناملسم ؛ ماوقا  يا  دییآ ، شوه  هب  - 

.دنک یم  نیقلت  ار  تدحو  ياعد  هک  دیونشب  خیرات  میسن  زا  ار  لوسر  يادص  ملد ! ناردارب  - 

، تدحو یب  دیحوت  هک  تسود  ناج  هب  اهرهش  هتسخ  كاخ  زا  مدینش و  هتفشآ  نالبلب  زا  ار  دیحوت  گناب  - 

.تسین شیب  يا  هژاو 
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یمالسا يروهمج  زور 

یتاجنروپ یفطصم   / مدرم رانک  رد  ادخ ، زور 

.دیشکرب يرآ »  » ياه هکس  يأر ، ياه  قودنص  هنیجنگ  زا  زورما ،

، ندش یکی  يوزرآ  هب  ادـج ، ادـج  اهنت  ياهنت  اه ، تخرد  يایور  دیـشک و  تخر  یگنهک  كاخ و  هوبنا  يدازآ ، باتک  تروص  زا 
.دش ریبعت  لاب ، ود  نآ  زاورپ  باوخ  ریسا ، هدنرپ  يابیز  باوخ  دیسر و  غاب  هب 

یم شیوخ  تسد  ود  هناـیم  رد  یمالـسا  يروـهمج  درواتـسد  هب  میا و  هتفرگ  نشج  هناـگیب ، رهق  رب  مدرم  رهم  يزوریپ  نُمی  هب  ـالاح 
.تسا هدرک  لگ  هک  میرگن 

.دنا هدش  غراف  هچوک  زا  دننام و  یم  اج  نیمه  رگید  هک  میراپس  یم  شوگ  اهوتسرپ  زاوآ  هب 

نت رخف ، هب  ایند ، ياه  تموکح  همه  هب  دـنک و  یم  میمرت  ار  اه  یتساک  همه  شیوخ ، هدارا  عطاق  يأر  اـب  یناریا  تسا و  ناریا  اـجنیا 
.دشک یم  رس  دنز ، یم 

، مدرم رانک  رد  تسادـخ  زور  زورما ، .میناد  یم  ردـق  ار  نآ  تسا ؛ هتـسشن  تلم ، تماق  رب  ماما  یهلا  ياه  تسد  اب  هوکـش  هماج  نیا 
.تسا یمالسا »  » اب مأوت  هک  يروهمج  بوخ  زور  .مدرم  هناوتشپ 

.يدمحم ياه  لگ  یناریا و  ياهزر  تسا ؛ حتف  ياه  گربلگ  زا  رپ  ياه  نابایخ  زور  زورما ،

: هاتوک مایپ 

! كرابم تا  يزارفرس  لالقتسا و  نطو ، مام  دالیم  زور  نهیم ، دلوت  زور  ناملسم ! یناریا  - 
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يدابآدوواد هموصعم  / میتفرگ ار  نامباختنا  قح  میداتسیا و 

هب خـی ، ياه  هچایرد  سوباک  رد  ناـمیاه ، سفن  دـنازوس و  یم  ار  ناـمیاه  ناوختـسا  دادـیب ، ناتـسمز  هک  ماـگنه  نآ  میتساـخاپ ؛ هب 
.دوب هداتفا  هرامش 

.میتفر الاب  اه  گنس  نیرخآ  ات  ار  لالقتسا  ياه  هلق  و  تسد ، رد  نامیا  يدازآ و  مچرپ  اب  میتساخرب ؛

.مینک توعد  نام  هدزامرس  ياه  هرجنپ  هب  ار  باتفآ  ات  نافوت ، كالوک و  عطاقت  رد  راوتسا ، ییاه  لد  اب  میداتسیا ؛

.داقتعا نامیا و  زا  ینشور  ریسم  رد  میداتفا ، هار  .میریگب  باختنا  قح  ات  میداتسیا 

.میدناوخ تدحو  دورس  هدیپس ، زا  ییاه  ناهد  اب  يدازآ ، رادیپس  يادنلب  رب  ماجنارس  میشاب و  هک  میتساوخ 

میدز رانک  ار  اهربا 

.میشاب رادم  نوناق  ناگدزآ  دمآرس  ناهج ، ياه  یسارکومد  نوناق  یب  يوشبلب  رد  ات  میتساوخ  میدز و  رانک  ار  اهربا 

و يدازآ ، زا  هماـج  میراد و  ناـمیا  زا  لد  مییوـگب  درک ؛ یگدـنرپ  اـهاوه ، نیرتدوـلآ  سفق  رد  دوـش  یم  مییوـگب  هک  میا  هتـساخرب 
ياهزور نیرت  هریت  هب  مییاـشگب  يا  هرجنپ  هک  میا  هدـمآ  .دراد  اـه  كاـخ  نیرت  قیمع  رد  هشیر  ناـم ، يدنلبرـس  لالقتـسا و  تخرد 

.مینک دایرف  نیمز ، دولآ  هم  ياه  هچوک  رد  ار  باتفآ  تیناقح  ناهج و 

زا دـننک ، یم  یگدـنز  هدازآ  دـنهد و  یم  يدازآ  راعـش  هک  تسا  يزارفرـس  ناـنز  نادرم و  نیمزرـس  ناریا ، مییوـگب  هک  میا  هدـمآ 
ياه هداج  زاغآرس  نامهار ، میداتسیا و  میتساخرب ، .دندنب  یم  رمک  ناهج  نامولظم  قح  يایحا  هب  دنیوگ و  یم  نخس  ناسنا  قوقح 

ياه هگرب  زا  ار  لالقتسا  ياه  قودنص  میدمآ و  .دش  يدازآ  یباتهم 

.میدنکآ دامتعا 

.هنییآ باتفآ و  زا  ینامسآ  رد  تلادع ، مکحم  ياه  هیآ  ققحت  هب  میتشاد  نانیمطا 

نطو يدبا  ناراب  هراتـس  دییأت  هب  دـیما ، اپارـس  ار و  سفق  ياه  هلیم  ندـش  هتـسکش  تحـص  میتفایرد  هک  هاگ  نآ  میدوشگ ؛ رپ  لاب و 
.راوتسا ناماه  مدق  ودوب  نشور  ناماه  لد  .میتفاتش 

ص:76

هرامش 95 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


شوگ رد  ار  نطو  هزاوآ  نینچ ، نیا  ار و  لالقتـسا  یباـتفآ  ياـه  هداـج  میداـتفا  هار  میتساـخرب و  ناـمیا ، هدارا و  زا  ییاـه  شفک  اـب 
.میدرک نطنطم  خیرات ،

هاتوک ياه  مایپ 

! داب كرابم  لالقتسا ، یباتفآ  زور  یگداتسیا ، هدارا و  لاهن  نتسشن  رمث  هب  زور  نامیا ، داحتا و  رولبت  یمالسا ، يروهمج  زور  - 

.میدش ادص  مه  قشع ، ياه  هرانم  يادنلب  رب  ار  نامیا  دورس  میداد و  يأر  نام  يدنلبرس  يدازآ و  هب  - 

.میتسویپ اه  هنیآ  هب  تدحو  ياه  هرجنپ  هانپ  رد  میداتسیا و  - 

هب يدازآ ، ناـمک  نیگنر  زارف  رب  ار  نطو  يدنلبرـس  مینز و  یم  مدـق  داـحتا ، یگچراـپکی و  زا  یناراـب  ریز  ار  نیدرورف  مـهدزاود  - 
.مینیشن یم  نشج 

، اه هقعاص  اه و  نافوت  رد  هک  ینامدرم  گرزب ؛ دنمـشیدنا و  ینامدرم  يارب  تسا  لقتـسم  ینیمزرـس  هدژم  راهب ، زور  نیمهدزاود  - 
.دنشیدنا یم  نطو  لالقتسا  هب  اهنت  رگیدکی ، تسد  رد  تسد 

هداز حیبذ  هرطاف  / میداتسیا دوخ  ياپ  يور 

حالطصا هب  موش  هیاس  رد  رگید ، یتمسق  قرش و  ناشوپ  خرس  همکچ  ریز  یتمسق  دوب ؛ هدش  تمسق  ود  هک  ییایند  ربارب  رد  میداتسیا 
هیامرس زا  يرتشیب  مهـس  لواپچ  يارب  کی  ره  دندوب و  هتفرگ  نادند  هب  ار  ناهج  يوس  ود  تردق ، هنـسرگ  گرگ  ود  برغ ! يدازآ 

تفوک و یم  ییادخ  یب  تسینومک و  یلاخوت  لبط  رب  قرـش ، ملاع ، يوس  نیا  رد  .دنداد  یم  ناشن  مه  هب  نادـند  گنچ و  اه ، تلم 
هب هزات  تردق  ملاع ، يوس  نآ  رد 

ارچ غورد ؛ دندوب و  چوپ  ود  ره  یلو  .تشاذگ  یم  شیامن  هب  ار  يدازآ  هنارّوزم  گنر و  گنر  ياه  هدرپ  ییاکیرما ، هدـمآ  نادـیم 
.دز اپ  تسد و  هافر ، يدازآ و  زا  یبارس  رد  اهنت  تفر ، ناش  يرامعتسا  گنر  بآ و  یپ  رد  یتلم  ره  هک 

ياه مخز  رب  هلـال  رازه  دوب و  هتـسخ  ناـش  ملظ  زاوآ  زا  ناـمیاه  هناـش  .میتفگ  هن »  » ناـشبیرفرپ یلاـشوپ و  ياـیند  هب  میداتـسیا و  اـم 
ینیریش .مینایورب  لالقتـسا  يدازآ و  لگ  نطو ، هناریو  رب  میراذگب و  دوخ  تمه  يوناز  رب  تسد  میتساوخ  یم  .هدییور  نامـساسحا 

دیکچ یم  نامنهذ  هکرب  رب  سردم ، مالک 
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يروـهمج یبرغ ، هن  یقرـش ، هن  : » دز جوـم  ناـمزبس  هرجنح  رد  يراعـش  میداتـسیا و  سپ  تساـم ؛» تناـید  نـیع  اـم ، تسایـس   » هـک
!« یمالسا

یمدق کی  رد  راهب 

، دـیکچ نهیم  هدروخ  مخز  رکیپ  زا  هراتـس  هک  سب  .دوب  شا  هلوـک  رد  یهاـشنهاش ، يروتاـتکید و  موـش  لـصف  تفر ، هک  ناتـسمز 
.دوب هداتسیا  رد  بوچراچ  رب  راهب ، زبس  يوهایه  کنیا ، .دییور  بش  تملظ  بالات  رد  رون  زا  يا  هقاس  ماجنارس ،

! يرآ یمالسا :» يروهمج  »

يا هداج  زبسرـس  ياهتنا  رهـش ، فراع  درمریپ  هراشا  تشگنا  .دز  یم  دنویپ  مه  هب  ار  اه  مشچ  هنیآ  نتـساوخ ، زا  يا  هزات  مرگ و  رون 
.دوب تلم  نیریش  يایور  هک  داد  یم  ناشن  ار 

ربارب رد  نداتسیا  بات  برغ ، تردق  يا  هناسفا  لیدنق  .دوب  مالسا  ینیب  ناهج  اب  مدرم ، هدارا  يأر و  نایم  دنویپ  یمالسا ،» يروهمج  »
.تشادن ار  تلم  هدیقع  نامیا و  باتفآ 

تشادرب و نهیم  كاخ  زا  رـس  يدرمیاپ ، جـنر و  لاس  هدزناش  هناوج  ماجنارـس ، هک  دوب  هتـشذگ  راهب  باداش  روضح  زا  زور  هدزاود 
.دش یمالسا » يروهمج   » ياقب نماض  تلم ، يرآ »  » يأر

هاتوک مایپ 

.تسا تناید » اب  مأوت  تسایس   » هشیدنا يزوریپ  یمالسا ، يروهمج  يزوریپ  - 

.دوب یناهج  رامعتسا  گنرین  هب  هن »  » دنلب خساپ  یمالسا ، يروهمج  هب  تلم  يرآ »  » يأر - 

ص:78

هرامش 95 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


تعیبط زور 

هراشا

هبنشود

نیدرورف 1386  13

لوالا 1428 عیبر   13

Apr.2007.2

دنناوخ یم  زاوآ  ار  وت  تعیبط  همه 

يدمحم سابع 

! منزب فرح  وت  اب  اه  بآ  اهربا و  اه ، تخرد  اه ، هدنرپ  اه ، گنس  همه  نابز  هب  متسناوت  یم  شاک 

.منک تبحص  یتخرد  چیه  اب  ما  هتسناوتن  زونه  نم  اما  دنز ؛ یم  فرح  نم  اب  يا ، هدیرفآ  وت  هک  یتعیبط  مامت 

.دننک زاوآ  اهدور  ار  میاه  هملک  هک  منیا  هنشت  زونه  نم 

.دنک یم  زاوآ  میارب  ار  وت  هک  منیب  یم  ار  وت  لازیال  تردق  مرگن ، یم  هک  فرط  ره 

منیب هت  ایرد  مرگنب  ایرد  هب  »

منیب هت  ارحص  مرگنب  ارحص  هب 

تشد رد و  هوک و  مرگنب ، اج  ره  هب 

« منیب هت  انعر  تماق  زا  ناشن 

...دوبن اه  لصف  رگا 

هک فرط  ره  هب  ار  تا  ینابرهم  يابیز  گنر  متـشون ! یم  هدز  منبـش  ياه  هچنغ  توارطاب  ياه  گرب  يور  ار  میاـهزور  همه  شاـک 
ره .منز  یم  مدـق  تشهب  رد  هک  منک  یم  لایخ  یهاـگ  .دـنک  یم  ممارآ  يا  هدـیرفآ  هک  یـشقن  تیاـهن  یب  نیا  .منیب  یم  مرگن ، یم 

ممارآ یگمه  نابرهم ، راهب  هچغاب ، ياه  هچنغ  ناراب ، میـسن ، اه ، تخرد  .موش  یم  قرغ  ییابیز  همه  نیا  رد  مزیخ ، یمرب  هک  حبص 
.دننک یم 
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شیوخ هب  یتلاح  هچ  یگدنز  دوبن ، اهربا  راهب و  هچنغ و  رگا  دوبن ، اه  لصف  رگا  منک  یم  رکف  یهاگ 
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!؟ تفرگ یم 

مناوخ یم  زاوآ  اه  تخرد  اب  نم 

، كاخ ات  موش  یم  مالک  مه  دـندرک ، فشک  ار  هیرگ  هک  ییاهربا  اب  نم  .مراد  تسود  ار  راشبآ  ياه  هیرگ  ار ، راهب  ار ، تخرد  نم 
دایرف اه  هوک  اب  .دریمن  راهب  ات  موش  یم  ریزارـس  اه  نادوان  یگنتلد  زا  دـنمتفه ، نامـسآ  لها  هک  یناراب  تارطق  اـب  نم ، .دـنزب  هناوج 

داش نم  لثم  میـسن  اه و  بآ  هوک ، تخرد ، اـت  مناوخ  یم  لـالز  ياـهزاوآ  اـه ، بآ  همه  اـب  مشک و  یم  سفن  میـسن ، اـب  منز و  یم 
.دننک یگدنز 

تسا یتخبشوخ  زور  مه  هدزیس  زور 

تسد نم  یگدنز  ياهزور  تشونرس  هک  ییوت  .وت  يارب  دوش  یم  گنت  زونه  ملد  نوچ  مرترب ؛ اه  گرب  اهربا و  اه و  گنـس  زا  نم 
.وت ياه  ینابرهم  ندرمش  رطاخ  هب  طقف  مراد ؛ نامیا  دادعا ، زار  هب  نم  .تسوت 

زور نمی ، زور  هدزیـس ، زور  .تسوت  ناشن  یب  ياهزار  زا  يا  هناشن  ددع ، ره  .تسا  دعـس  دادعا ، همه  علاط  .دنمه  لثم  دادـعا ، همه 
.تسا یتخبشوخ  زور  يداش ،

هاتوک ياه  مایپ 

.تسا دنوادخ  هناقشاع  مالک  نیرتابیز  راهب ، - 

.تسا تعیبط  رطعم  هولج  هفوکش ، ره  - 

.دنوش یم  زاب  نیمز ، ياهدنخبل  يور  هک  دندنوادخ  ياه  مالس  راهب ، گنراگنر  ياه  هچنغ  - 

یجیهم هبادوس  / شمارآ لوسر  تعیبط ؛

.تسوت نم و  هشیمه  بقارم  نیمز ، نامسآ و  رد  دنوادخ  رهم  ياه  مشچ 

!؟ (1)« دیزادرپب رفس  ریس و  هب  نآ  رد  هک  تسین  هدرتسگ  وس  ره  زا  ادخ  نیمز  ایآ  »

تسا یسونأم  موصعم و  شوغآ  تسا ؛ هدناوخ  یمارف  شیوخ  شوغآ  هب  ار  رـشب  زابرید ، زا  هک  تسا  رارق  شمارآ و  لوسر  تعیبط ،
رگاینخ میـسن  زا  اه ، تخرد  رگ  تراشا  ياه  تشگنا  زا  .تسین  یهار  چـیه  ادـخ  اـت  گـنرد  یب  شیاـه ، هچوک  سپ  هچوک  زا  هک 

قرغ روانهپ  ياه  تشد  زا  جاوما ،
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هک دناوخ  ار  یتهابـش  یب  هناگی  ثیدـح  ناوت  یم  يراج ، هشیمه  راشبآ  دور و  ایرد و  زا  توکلم و  ات  هتفرارف  ياههوک  زا  توکس ،
وا رداق  ياه  تسد  قنور  یتسه ، ياه  هرجنپ  مامت  تشپ  هک  دـبا  لزا و  ياتکی  .دـهاوخ  یم  غیرد  یب  تعیبط  نیا  ثراو  ار  وت  نم و 

.تسیرگن ناوت  یم  وا  لازیال  تاراشا  يوس  هب  تعیبط ، يوس  هب  ینزور  ره  زا  تسا و  نایامن 

! ورب ادخ  تاقالم  هب 

هفقو یب  ییابیز  هداد و  هانپ  شناماد  هراوهگ  رد  ار  وت  نم و  نامز ، رید  زا  هک  دنمتواخـس  ردام  نیا  .میتعیبط  ریزگان  دـنزرف  وت  نم و 
.تسام ناهاوخ  تخس  هدناشن ، نام  ياه  مشچ  ضرعم  رد  هشیمه  ار  شا 

هب رس  یتوکس  رد  هبرد  هاگره ، دش ، راوآ  تیاه  هناش  رب  يا  هنیرید  یگنت  لد  لثم  هلابز ، رهـش و  دود و  يوهایه  یگرمزور  هاگره ،
راکو و بسک  هزور  ره  یلدنـص  زیم و  دتمم و  ياه  هلپ  هاگره ، يدـش ، هدزلد  يرهـش  ياه  جرب  اهراوید و  اهراصح و  مامت  زا  رهم ،
زا رپ  ياه  هسلخ  ییاروها  نوکـس  رارق  یب  درـشف و  شیوخ  رد  ار  وت  مامتان ، ياه  نامتخاس  عافترا  مدرم و  زا  رپ  ياه  فص  ماحدزا 

اجنآ هتـسشن ، تیور  هبور  هشیمه ، زا  رت  کیدزن  هک  ار  ادخ  ات  ورب  تعیبط  هب  ریگب و  شود  رب  ار  تیاه  یلد  گنت  همه  يدش ، ادـخ 
.ینک تاقالم 

یمخز شیپ ، يدـنچ  ات  هک  ییاه  هناش  دـندرگ ؛ یمزاب  شیوخ  هاگلزنم  هب  رترابکبـس ، تیاه  هناش  گنرد ، یتعاس  زا  سپ  هاگ ، نآ 
.دنریگ یم  رس  زا  ار  یتسه  نابرهم ، يردام  رهم  راوج  رد  نونکا ، دندوب و 

تـسد هب  اپ  تشپ  زگره  نکن ! تشپ  شراسگمغ  ياه  مشچ  هب  زگره  دنبب و  لد  سونأم ، دـنواشیوخ  نیا  نهریپ ، هنهک  ردام  نیا  هب 
...ورن هرفط  شرادید  زا  زگره  .نزن  شروراب  روآراب و  ياه 

زا وا ، ياه  سفن  راوج  رد  هک  دوب  ییاه  هظحل  رازگرکش  دیاب  .يا  هتساخرب  وا  زبس  ياه  هناش  زا  وت  .تسوت  نم و  نوخ  مه  تعیبط ،
.میروآ یم  بات  ار  هرمزور  ياه  یتخمز  همه  میوش و  یم  راشرس  شمارآ  حلص و 

یناما مثیم  / یگدنز يادص  تعیبط ؛

رد هشیر  ایرد و  رد  هرطق  .تسوا  ناشن  تعیبط ، ياه  هرذ  هرذ  رد  ...نامـسآ ، هب  مسق  نیمز ، هب  مسق  هاـم ، هب  مسق  دیـشروخ ، هب  مسق 
رارق یب  نارابیوج ، .قشع  هب  دیحوت ، هب  دنا  هتشادرب  گناب  كاخ ،
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دنا هدرک  نامتوعد  ندینـش ؛ هب  ندید ، هب  دنا  هدرک  نامتوعد  اهربا ؛ رورم  روبع و  هتـسب  لد  ناراسهوک ، اه و  هفوکـش  زیوآ  لد  يوب 
ياـه لد  هب  دـیوگ  یم  دـمآ  شوـخ  هک  دـیآ  یم  یگدـنز  يادـص  .میونـشب  شیوـخ  زبـس  یلاوـح  رد  ار  تسود  ياـه  هـمزمز  هـک 

.تسرپابیز

درک هشیدنا  دیاب 

هچغاـب و رد  اـه  لـگ  .دـنا  هدـیرفآ  ناـیمدآ  ياوـه  هب  ار  تسا  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  هک  حبـص  هب  مسق  بش ، هب  مـسق  زور ، هـب  مـسق 
هدوهیب ار  شیوخ  تاقولخم  وت  ایادخ ! .ندیشیدنا  هب  دنا  هدرک  نامتوعد  غاب ، رد  ناتخرد 

هب دنک  یم  نامتوعد  شندـمآرد ، ماگنه  هک  دیـشروخ  هب  مسق  .دوب  میهاوخن  چـیه  زین  وت  یب  يدوب ؛ وت  هک  میدوبن  ام  يا ، هدـیرفاین 
! میشابن لهاک  هک  شالت ،

! میوشن لفاغ  هک  هجوت ، هب  دنک  یم  نامتوعد  شندمآرب ، ماگنه  هک  هام  هب  مسق 

! وزرآ رد  یمدآ  تسا و  شیاشگ  نامز  هک  حبص  هب  مسق 

دنهاوخ بقع  ماجنارـس ، اما  دنروآ ؛ یم  موجه  دنچ ، یتاظحل  اه ، جوم  تسین ؛ رادیاپ  زیچ  چـیه  .دـندرگنرب  هک  دـنور  یم  اه  هقیقد 
.تسایرد دنام ، یم  هچنآ  .تسشن 

! دنوش هدولآ  اه  سفن  میراذگن 

ام هب  دراد و  كاوژپ  ناـهج  نیا  رد  ییادـص  ره  .تسین  باـتک  باـسح و  یب  شنیرفآ ، نوناـق  هک  هاـم ، هب  مسق  دیـشروخ ، هـب  مـسق 
.دش دهاوخ  هدنادرگزاب 

ادص ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  »

« ادن ار  اهادص  دیآ  ام  يوس 

.يدب رـش و  هچ  ره  اب  دزیتسب ، دیاب  دزیخرب ؛ دیاب  هک  تسا  یمدآ  نیا  .دنا  ییاهن  لزنم  راپـسهر  مه ، تسد  هب  تسد  یتسه ، ناوراک 
.دنا هدرک  روضح  رطعم  ياه  هنارک  هب  ور  هک  ییاهورس  اه و  لخن  هناش  هب  هناش  مایق  هب  دنک  یم  نامتوعد  تعیبط ،

هدولآ نامیاه ، سفن  میراذگن  .لکشم  ندیـشک  سفن  دوش و  لگ  اه  بآ  میراذگن  دریگب ! هایـس  دود  ار  زبس  ياه  هچگرب  میراذگن 
! ...شدیرفآ هکنآ  سفن و  هب  مسق  .دش  دهاوخ  هدولآ  ناهج ، ياه  هیر  هک  دوش ؛
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یحاتف رغصا  «/ نوُکَیَف ْنُک  »

ار لامک  زارد  رود و  رفـس  دنز و  دایرف  ار  یلب  مُّکبرب ،» ُتَسلَا   » خساپ رد  هک  دید  یم  كرادت  رذ ، سنج  زا  رگید  یملاع  رد  ناسنا ،
نیمادک ینازرا  هب  ناکم ، نوک و  هک  دنرک  یم  رارکت  ار  دـنچ  یـشسرپ  ریحت ، يداو  نانیـشن  تسب  دـندوب و  رظتنم  همه  .دـنک  زاغآ 

.دنراذگ یم  مدق  دوجو ، هریاد  هب  قولخم ،

ات دـبای  یلاجم  ناسنا ، ات  دـش  قلخ  نامـسآ  نیمز و  دـیماجنا و  ُنوُکیَف »  » هب نُک ،»  » نامرف هک  تشذـگ ، زور  تفه  اـهنت  زور و  تفه 
.دیاشگب اوسام  هب  ار  تفگش  يداو  زا  رگید  يرد  دروآ و  یلجت  هب  زور ، دنچ  نیا  ینوگرگد  رد  ار  شیوخ  دوجو  هرهوج 

لامک مزب  رد  تکرش  لاجم  تعیبط ، زور 

ياه هخفن  هیاس  رد  ار  تفرعم  كولـس  ات  تسا  هدرک  توعد  لاـمک  مزب  هب  ار  ناـسنا  دـنچ ، یناـمز  هک  تسا  لاـجم  ناـمه  تعیبط ،
دیزگ و یم  تولخ  هدشمگ ، تشهب  نامه  رد  دبا ، يارب  ناسنا  باتفآ ، كاخ و  هرتسگ  نیا  دوبن  رگا  هک  دـنک ؛ راثن  وا  هب  ینامـسآ ،
رد نومَلعت ،» الام  مَلعا  ّینا   » زار هک  دوب  هدروخ  مقر  نینچ  ریدقت ، اما  .دش  یمن  هدـنار  نایتوکلم  نابز  رب  انل » ملِع  ال   » رارقا هاگ  چـیه 

نتـسسگ اب  ات  داهن  مدـق  يدام  تایح  هصرع  هب  ناـسنا ، هک  دوب  نینچ  نیا  دوش و  ـالمرب  ملع ، ناراد  هیعاد  رب  تعیبط ، يداـم  راـصح 
وأ نیـسوق  باـق   » هک دـش  یجورع  ناـبدرن  وا ، طوبه  رتسب  نیا  نیمز ، درب و  ورف  تریح  تهب و  هرطیـس  رد  ار  ملاـع  تاـقلعت ، دـنویپ 

.تفای دادتما  یندَأ »

! تسش یحو ، راس  همشچ  رد  دیاب  ار  اه  هدید 

، تسا هدرک  روهظ  ناسنا  رب  رمع ، کی  هلـصاف  رد  هک  دنبای  یم  يا  هولج  ار  تعیبط  دـنا ، هدـناوخارف  لمع  هطیح  هب  ار  لقع  هک  نانآ 
رتورف شیوخ ، ماهوا  رد  نآ ، ره  دـنا ، هدـمآ  راتفرگ  هفارخ  لاگنچ  رد  دـنا و  هدـنامزاب  تقیقح  زا  هک  نانآ  دزاس و  نایامن  ار  هار  ات 

.تسین روصتم  ناشیارب  یگدنز  زا  يا  هرهب  دنور و  یم 

! تسا تانئاک  فرشا  ياوأم  هک  تسیرگن  سیدقت  هاگن  اب  ار  تعیبط  تسش و  یحو  راس  همشچ  رد  ار  اه  هدید  دیاب 
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نوچ دوب  نارک  یب  دور و  نوچ  دوب  يراج  دیاب  راوتـسا ! هوک ، نوچ  دوب و  شیالآ  یب  بآ ، نوچ  درک و  هبرجت  ار  ندوب  كاپ  دـیاب 
! دیبات ناسکی  همه  هب  درک و  ادتقا  باتفآ  هب  دیاب  ایرد !

اب دـیاب  داد ! رـس  لجعلا »  » تفرگ و لـغب  ناـمالا »  » يوناز بورغ ، جـنک  رد  دـیاب  تبیه ! اـب  دـعر ، نوچ  دوب و  میرک  ربا ، نوچ  دـیاب 
! دناوخ وفعلا »  » تفر و بش  هقردب  هب  یناراب ، ینامشچ 

اه هظحل  شراظتنا  رد  همه  هک  نآ  دیایب  ات  داد  رس  ریبکت  قفش ، هنارک  رب  حبص و  کی  رد  دش  يا  هژاو  لگ  دیاب 

.دنرامش یم  ار 

يریشمش هّللا  حور  / یگدنز سح 

راذـگب وهایه ، نآ  زا  جراخ  زور  کی  ینک ؛ یگدـنز  نآ  اب  يدرگب و  نآ  رد  ار  مامت  زور  کی  هک  تسوت  لام  اـه  تشد  نیا  ماـمت 
.تسوت لام  اهایرد  اه و  تشد  مامت  یتعیبط و  هنهپ  نیا  زا  يوضع  مه  وت  هک  يروایب  رطاخ  هب  يا  هظحل 

تسا و هدیباوخ  تشد  نیا  رد  یـشمارآ  هچ  شیاسآ ، مزاول  همه  نآ  نودـب  یمهفب  يا و  هدرک  سبح  ار  دوخ  هک  یمهفب  ات  راذـگب 
! دراد يا  هناکدوک  سح  هچ  تشد  نیا  نایم  رد  ندیود 

، یبآ ًاعقاو  نامـسآ  رد  يا  هدـنرپ  زاورپ  ندـید  اه ، هناخدور  يراج  بآ  رد  ندز  تسد  شرف ، گنـس  نودـب  یکاخ  رب  نتـشاذگ  اپ 
.تسا یگدنز  سح 

! یشابن سرتسد  رد  ار  زور  کی  راذگب 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نبدمحم  ترضح  مظعا ، ربمایپ  دالیم 

هراشا

هعمج

نیدرورف 1386  17

لوالا 1428 عیبر   17

Apr.2007.6

يدابآدوواد هموصعم  / دیآ یم  ناهج  ود  تمحر 

هللا یلـص  دمحم  .دسر  یم  هار  زا  دـنوادخ ، تاقولخم  نیرترب  هک  دـینک ؛ هفوکـش  زا  شورفم  ار  ناتلد  ياه  هچوک  دـینازوسب و  دوع 
.دشاپ یم  هراتس  ار  برعلا  هریزج  كاخ  شزاوشیپ ، هب  نامسآ ، .رمقلا  قش  هزجعم  اب  دیآ ؛ یمهلآ  هیلع و 

هدرک كربتم  ار  نیمز  شا ، یتشهب  ياه  مدق  اب  ناهج ، ود  تمحر  هک  دیناشفیب  نیتسآ  دـینزب و  فد  رون ! ینـشور و  ناگیاسمه  يا 
، ینابرهم نییآ  دیآ و  یم  وا  .هتساخرب  باتزاب  هب  ار  گرزب  يدالیم  دورـس  هوک ، تسا و  هدمآ  ایرد  داب  كرابم  هب  مد ، هدیپس  .تسا 

.درک دهاوخ  ریخست  ار  تیرشب  حور 

وگم ياه  فرح  نیما 

.دنز یم  فد  رادیپسدص ، روش  تیاه ، تسد  هناوج  رد 

.دنتفا یم  هار  ار  تیاه  ماگ  در  تقادص ، ياه  هناخدور  يود ، یم  هک  ار  وجو  تسج  ياه  تشد 

هب ار  تناما  نیبم  ياه  هیآ  تناهد ، تسا و  وگم  ياه  فرح  نیما  تبلق ، .دـنک  یم  ررکم  ار  ناتـسهوک  ياه  سفن  تا ، هنیـس  ياوه 
.دیآ یم  ریسفت 

.دروخ یم  دنگوس  ار  تیاه  مدق  یتسار  كاخ ، یتح  .دنهاوگ  ناهج  ياه  هدیپس  تهاگن ، ینشور  هب 
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...و يدمآ 

.یتسکش مه  رد  ار  یهایس  ياه  نادند  يدمآ و  نییآ ! گرزب  دیپس  يا 

.دنارتسگ هشیمه  يارب  توبن ، نامسآ  رد  ار  تدنمهوکش  نطاب  باتفآ ، يدمآ و 

.دندیکشخ ناشهایس  رتسب  رد  یهابت ، ياه  هناخدور  يدمآ و  .تخیر  ورف  ملظ  يارسک  قاط  يدمآ و 

.دنداد نت  یشوماخ  هب  اه  هدکشتآ  يدمآ و 

.میا هدمآ  منرت  هب  هناقشاع  ار  تدیپس  نییآ  میا و  هدرپس  وت  هب  ار  ناملد  ياه  هدنرپ  عیسو ! ياه  نامسآ  روآ  مایپ  يا 

.تسشن لگ  هب  ناهج  ياه  هچقات  رب  یتسرپ  هناگی  ياه  نادلگ  دیشاپ ، نیمز  ياه  هرجنپ  رب  هک  تلالز  ياه  سفن 

.تفرگارف هراتس  ناراب  ار  هکم  ياه  هچوک  يدمآ و  .دش  هبنپ  تلداع ، ياه  تسد  اب  یتسرپ ، تب  ياه  هتشر  يدمآ و 

...دنراد همه  نابوخ  هچنآ 

.یسوم تراسج  تنامشچ ، تسا و  حیسم  هزجعم  تیاه ، سفن 

یب همه  نآ  يامرـس  ار  تیاه  ناوختـسا  يدز و  یم  قرو  ار  تیلهاج  تاحفـص  هک  ماگنه  نآ  تسا ؛ وت  يروبـص  زا  یلـصف  بویا ،
هکنآ یب  يدـنار ؛ یم  اـه  ضغب  اـه و  ینیچ  نخـس  سوناـیقا  رب  ار  توبن  یتشک  نیرخآ  هک  یتقو  يدوب ؛ حون  .دـنازوس  یم  يربخ ،

.دنازرلب ار  تراوتسا  حور  لهج ، هنیک و  هزره  ياهداب 

، تسا یقاب  ناهج  ات  هک  یقـشع  متاـخ  نآ  وت  .دـنا  هتـساخرب  تشیاتـس  هب  دـنوادخ ، نـالوسر  ماـمت  هک  يا  هداتـسرف  نیرخآ  نآ  وت 
.دنباتش یم  تا  یسوباپ  هب  نیمز ، ناگدازآ 

: هاتوک ياه  مایپ 

ام نامسآ و  یبآ  ياه  هیآ  زا  دنک  نامراشرس  ات  دیآ ، یم  رهم  تواخـس  باتفآ و  تراشب  اب  دیآ ؛ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  - 
.مینک یم  ررکم  نادنب ، هنیآ  ياه  هچوک  رد  ار  شکربتم  روضح 

! داب كرابم  شتسرپاتکی  ناوریپ  رب  نامسآ ، نیمز و  تمحر  نربمایپ ، متاخ  اه ، ینابرهم  هنیآ  دالیم  - 

لدب یتسار  نامیا و  يراج  ياه  هناخدور  هب  ار  لهج  ملظ و  فرب  شیاه ، سفن  دیشروخ  ات  دیآ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  - 
.دنک
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.دوش راگدنام  باتفآ ، نییآ  ات  دیآ  یم  وا 

، نامـسآ هشوگ  هشوگ  زا  بشما ، یتسرپ ! هناگی  تیناسنا و  هدیـسرون  ياه  مدق  داب ، هتـسجخ  یکین ! ینـشور و  دالیم  داب ، كرابم  - 
.تسا دنلب  هراتس  ینوفمس 

.میراب یم  هفوکش  ار  تدالیم  هدژم  مینز و  یم  فد  ار  تندمآ  ییانشور ! تصرف  نیرخآ  يا  - 

.تسا هدنام  راوتسا  هنوگ  نیا  وت ، ندوب  ياه  نوتس  رب  نیمز ، یشنیرفآ و  تزع  وت ،

نیدلاردب مظاکدمحم  / هداتسرف نیلوا  زبس  دالیم  ياپ  هباپ 

.تسا هتخیمآرد  تاولص  رطع  اب  قارشا ، یسدق  يادص 

.تسا هتخیر  اه  هظحل  هچغاب  رس  ار  باتهم  زا  یشیور  يدمحم ، ياه  لگ  دلوت 

.میجح تراشب  نیا  زا  دجنگن  دوخ  رد  دراد  قح  نیمز ،

.تسا يراج  اج  همه  رد  دیما ، زا  يا  همشچ  نانوچ  زورما ، هدژم 

شیب يا  هدرم  سراف ، هدکـشتآ  .تسا  هداتفا  ارـسک  قاط  تقاط  رب  هزرل  .دـنا  هتـسشن  شیوخ  یموش  رتسکاخ  هب  ساره ، ياـه  خاـک 
.زاجح لازیال  دیشروخ  لباقم  تسین ؛

.تسا هتفرگ  ندیزو  هشیدنا  ناتخرد  يال  هبال  يراهب ، میسن 

يداش يادص  .تسا  هتفرگ  قنور  منرت ، نیمز ، رد  دیپس  ياه  هولج  تسا و  مالـس  .تسا  هدـش  ور  هبور  قشع  زا  يرگید  زرط  اب  ملق ،
.دوش یم  هدینش  یلهاج ، ياه  تب  ندش  درخ  تازاوم  هب  تاولص ، و 

.دوش یم  هدیشک  یگدنز  فلتخم  يایاوز  هب  ییاسراپ ، ییوخ و  کین 

هتـشذگ هرامـش  زا  یگدنز ، یگدوهیب  زا  رـشب  ياه  جنر  هک  دوب  يرمع  .دوش  یم  هتـسکش  مهرد  ناکرـشم ، دولآ  سوه  ياهرارکت 
.تسا ادلی  ياه  بش  یکیرات  غوی  زا  ییاهر  زور  اما ، زورما  .دیـشک  یم  ورف  شیوخ  ماک  رد  ار  ناگدـنب  لهج ، روز و  اه  لاس  .دوب 

! میورب زورما  لابقتسا  هب  تاولص ، لقن و  اب  زین  ام  میزیخرب ؛

یناما مثیم  دیناوخب / تدحو  دورس 

شرف حبص  لابقتـسا  هب  اه ، نابایب  دصقر /  یم  هریزج  هبـش  رد  دیـشروخ  تسا /  هدش  نازیوآ  ناتخرد  زا  میـسن  دسر /  یم  راهب  يوب 
.دنار یم  مکح  اه  هوک  زارف  رب  يراگتسر ، سوناف  تسا و  هدرم  بش ، دنا /  هتفرگ  ندیشخرد  تیاده ، ياهوترپ  دنا /  هدش 
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« دش سلجم  هام  دیشخردب و  يا  هراتس  »

.دزیخ یمرب  لیابق  گنج  ياه  نادیم  لد  زا  يردارب ، يادن  تسا و  هدیسر  ناحلاص  ثرا  هب  نیمز ،

تدـحو دورـس  ات  دـنا  هتـسشن  فص  کی  رد  دیفـس ، ات  هایـس  زا  اه ، گنر  دـنا و  هدـمآرد  وناز  هب  یحو ، مـالک  هناتـسآ  رد  اـه ، لد 
.دنناوخب

تسا هدمآ  هنسح » هوسا  »

ياه لپ  ات  تسا  هدـمآ  يروابادـخ  هوسا  تساورنامرف و  قشع ، .تسا  هدز  هرگ  مه  هب  ار  اه  تشگنا  دـیحوت ، تساورناـمرف و  قشع ،
.دنزب دنویپ  ار  اه  بلق  هتسکش 

هک دـیوگب  دـناسرب و  نیمز  ناتـسرپزاجم  شوگ  هب  ار  تقیقح  هتفخورف  يادـن  ات  دـش ، دـهاوخ  یهلا  تلاسر  راد  تناما  مدرم ، نیما 
.تسرون ياه  هبذاج  تمس  هب  ندیود  یگدنز ، يانعم  تسا و  یکی  فده  تسا ، یکی  ادخ 

، كاخ سفق  رد  هدش  ینادنز  ياه  حور  هب  دیاشگب و  ار  اه  هشیدنا  راکفا و  رب  هدیکشخ  ياه  لفق  ات  تسا  هدمآ  يرواب  ناسنا  هوسا 
«. هیقالمف احدک  کبَر  یلا  ٌحداک  کنا  ناسنالا ، اهُّیأ  ای   » دیوگب دزومایب و  ییاهر  طارص 

...ات تسا ؛ هدمآ 

هب دـهدب  هدژم  ار  میق » نید   » و فـینح » نید   » دـیاریپب و ار  هتـشذگ  تاـفیرحت  اـت  تـسب ، دـهاوخ  شقن  شرتـشگنا  رب  تیمتاـخ  رهم 
.دنا هناشن  يوجو  تسج  رد  هک  سنا  هچارس  نانکاس 

.ددنبب ار  یحو  باتک  دنک و  مامت  نانیشن  كاخ  رب  ار  یهلا  تجح  ات  تسا  هدمآ  نییبنلا  متاخ 

اه هچوک  هب  ار  هدش  شومارف  ياه  تلیـضف  دزاس ، زیربل  قالخا  مراکم  زا  ار  نایمدآ  دوجو  فرظ  ات  تسا  هدمآ  میظع  قلخ  بحاص 
يارب دزورفارب ، هرابود  ار  هدش  شوماخ  ياه  قایتشا  دنادرگزاب ، اه  نابایخ  و 

، ضیرم ياه  لد  رب  دراکب و  دنخبل  میتی ، ياه  بل  رب  ات  تسا  هدمآ  .دروایب  نان  ریقف  ياه  هرفـس  يارب  دروایب ، رون  نارجه  ياه  بش 
.دیما

یلص یفطصم  دمحم  هک  دیزیخرب  تسا ؛ هتـساخرب  ناهج ، .دزومایب  اه  ناسنا  هب  ار  ندرک  يربلد  نییآ  ات  دشاب ، عمـش  ات  تسا  هدمآ 
! تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا 
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تساهربخ ردص  رب  زورما  هکم ،

یقلاخ یلع 

نیا دروآ و  یمرب  ییانشور  قرشم  زا  رـس  زاجح ، باتفآ  هک  تسا  یبش  .دراد  هنیآ  رد  یتسد  رون و  رد  یتسد  نیما ، لیئربج  بشما ،
.دهد یم  ترجه  نامرف  ار  رحس  یب  بش 

وا ات  دنداهن  شجارخ  لوا  هلپ  رب  ار  ناهج  هک  دـمآ  دـهاوخ  يدـنزرف  وا  زا  کنیا ، هّللادـبع و  رارکت  یب  بش  تسا ، یبش  هچ  بشما 
دنز و هسوب  شیاه  مدق  رب  راهب ، ات  دیآ  یم  يدرم  .دیامن  ناریح  ار  یملاع  شردق ، ات  دنتشاذگ  شناتسآ  یلیفط  ار  نامسآ  دریذپب و 

هیده وا  زا  ار  ناهنپ  ترهـش  نیا  شناتـسد ، شزاون  زا  زاجح ، دننک و  ریثکت  ار  شدالیم  دورـس  رگید  راب  زییاپ ، هتـسب  خی  ياه  هدنرپ 
.دریگ

.دنک کح  اه  هنیآ  رب  ار  دوخ  مسبت  دناکتب و  تیناسنا  نهاریپ  زا  ار  رابغ  ات  دیآ  یم  وا 

.دهد زاوآ  یتیگ  هنهپ  هب  ار  ادخ  مالک  شنابل ، دزادنارب و  تقلخ  ناهنپ  زار  زا  هدرپ  ات  دیآ  یم 

.دنریگ هوکش  تزع و  وا  زا  هدش ، نفد  قحان  هب  نارتخد  دنشکب و  كرس  ار  شندمآ  اه ، ناتسلخن  ات  دیآ  یم 

، ناهج دوش و  شخپ  هکم  هدیسام  کشخ و  هرجنح  زا  روش ، يداش و  ياهزاوآ  ات  دیآ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  بشما  يرآ !
.درادن ار  شقلخ  ناوت  یباتفآ  چیه  هک  ار  یعولط  درگنب ؛ ار  يا  هزات  عولط 

یقلاخ یلع  / .تساهربخ ردص  رب  زورما  هکم 

.دنهد یم  شناشن  مه  هب  یهلا ، ناگتشرف  هک  تسا  يرهش  هکم ،

دش نیملاعلل  همحر  ات  دنام  هرهب  یب  ردپ  رهم  زا  دوز ،

دنوادخ هک  لاح  دوش ! یم  مورحم  ردام  ردپ و  رهم  تمعن  زا  دوز  هچ  اما  دیآ ؛ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

!؟ دنک هاتوک  ار  يویند  لماوع  مامت  تسد  رگا  تسا ، یتفگـش  ياج  هچ  دـنک ، هضرع  قلخ  هب  ار  لیدـب  یب  يا  هزجعم  ات  هدرک  هدارا 
همحر ات  مییاـمن  زیربل  تمحر  زا  ار  وا  مینک و  هضرع  وا  رب  ار  تبحم  دوخ  اـم ، اـت  دـشاب  هرهب  یب  نیدـلاو ، رهم  زا  اـم  بیبح  راذـگب 

.دوش نیملاعلل 

مان زج  هک  يا  هناخ  تسا ؛ هدـنار  هصق  اهراب  زاجح  شتراهط ، یکاپ و  زا  هک  دـمآ  ایند  هب  يا  هناـخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
؛ شیوخ هابتـشا  هدز  تراغ  یلـسن  نایم  رد  دمآ ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يرآ ، .تسا  هدادـن  تداهـش  یـسک  یگرزب  رب  ادـخ ،

يور زا  هک  یناگناوید  دندوب و  رو  هلعش  ناشتلاهج  شتآ  رد  هک  یمدرم 

هرامش 95 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:89

هرامش 95 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


ناینابرق نیا  يارب  ادخ  دـندوب و  رـصع  هرهـش  يرگ ، یـشحو  تراغ و  یتشز و  هب  هک  یلـسن  دننکـش ؛ یم  ار  شیوخ  تمرح  لهج ،
.تسا هداتسرف  نابرهم  یتیاده  غارچ  یکیرات ، لهج و  ضیضح  رد  هدنام 

درک رواب  ار  قشع  نیمز ،

ریدقت هدورسان  هرطاخ  رد  ار  شنامـشچ  يانـشور  اه ، یگریت  دنک و  رواب  ار  قشع  عولط  نیمز ، ات  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
.دنراگنب کیرات  هحفص  نیا  رب  ار  قشع  دنبایب و  انعم  ماخ ، ياه  گنر  لهج ، نوگریق  بش  نیا  رد  ات  دمآ  وا  .دنریگب  باق  شیوخ 

تراـغ يرگ و  یـشحو  زج  يدـصق  هک  دوش  مکارتم  یتیعمج  هصرع  زاـجح ، دـبای و  مارتـحا  شیاـه -  تب  زج  هکم - ، اـت  دـمآ  وا 
.دنراد

.دوشن شومارف  نشور  یغارچ  نوچ  شا ، یلزا  يدبا و  تمرح  دنامب و  هدنز  نیمز  رد  ادخ  مان  ات  دمآ  وا 

دورد وت  رب 

ییاـنعم وت  دوـجو  یب  تقلخ ، داد و  یلجت  وـت  ماـن  اـب  ار  دوـخ  قـشع ، هک  دورد  وـت  رب  تسا ! تقلخ  فـطع  هطقن  تدـالیم ، هک  يا 
؛ تشادن

؛ دنناوخ یم  شیوخ  دیس  ار  وت  دننک و  یم  تمالس  ناربمایپ  هک  قلخ  نیرتهب  يا 

، ناسنا خیرات  هک  دوش  مولعم  ات  تشاذگ  وت  باکر  رد  ار  یناهج  داد و  مالـس  وت  رب  دـیرفآ و  ار  وت  شیوخ ، رون  زا  ادـخ  هک  نآ  يا 
هناقشاع وت ، زاورپ ! رد  هدش  اهر  غارچ  يا  و  دروآ ؛ یمن  وت  نوچ  هتشادن و  وت  نوچ 

! دورد وت  رب  يدرک ؛ همزمز  قلخ  شوگ  رد  یگدنز  دورس 

! دنوش شوماخ  اه  هدکشتآ  راذگب 

.داد تسد  زا  شیوخ  نانع  هک  دیزرل  دوخ  رب  نانچ  دینش ، ار  وت  دالیم  ربخ  ات  ناهج ،

ناگتشرف يداش  هلهله  یتقو  راذگب  .دشاب  وهایه  یب  ادص و  یب  يدالیم ، نینچ  دیابن  تسا و  تایح  زا  يرگید  خیرات  زاغآ  وت  دورو 
راوخ دنکـشب و  متـس  مکحم  ياه  خاک  دروخب و  یناکت  شیوخ  رب  روج ، ملظ و  ياـه  ناویا  دـچیپ ، یم  ناـهج  كورتم  ياـضف  رد 

، دـننادب قلخ  ات  دور  ورف  گرم  هب  هلاس  رازه  هدکـشتآ  دـشخب ، یم  ینـشور  تیادـه ، غارچ  رب  وت  روضح  هلعـش  یتقو  راذـگب  دوش !
غارچ
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! دننکن ییادگ  یهایس  چیه  زا  ار  رون  ییوت و  نشور ، هشیمه 

دنلب ناش  ینیب  گرزب  نایاپ  يادن  کنیا ، هک  دـنوش  فرتعم  شیوخ  تریح  یناوتان و  رب  رورغ ، توخن و  ياه  هچوک  یلاها  راذـگب 
.دوش یم  يراج  لیئربج  ناهد  زا  هک  ار  يدنوادخ  يادص  ونشب  ناج  شوگ  اب  سپ  .دش 

رورسم بنیز  / راهب ناهگان 

زا یهت  اه  هناخ  دوب ؛ روک  رک و  نایادخان  ماحدزا  زا  هدـنکآ  هبعک ، رارق ، یب  نامـسآ ، دوب و  راظتنا  رد  نیمز  زارد ، رود و  یهاگرید 
! روگ اهرازه  درس  شوماخ و  كاخ  اهراورخ  ریز  رد  هدیمرآ  هانگ ، یب  نارتخد  و  روش ، قوش و  ياوآ 

، دندوب هنشت  اه  همشچ  .نابیرگ  رد  رس  اه  لصف  يرتسکاخ و  نامسآ  يربا ، اه  هوک  دیشروخ ، یب  اه  لگنج  دندوب ، هتـسخ  اه  تشد 
هاگن نیگنس ، اه  هظحل  دندوب ، بیرغ  اه  هچوک  .ناریح  هتشگرس و  نایمدآ ، راوگوس و  اه  هداج  شوماخ ، اه  هرجنپ  نیگمغ ، باتفآ 

.ناماس رس و  یب  اه  ناج  اه و  لد  هانپ و  یب  نیمز  رظتنم ، اه 

رـصق ياه  هرگنک  دـندش و  نوگنرـس  اه  تب  .دـش  شوماخ  سراف »  » هدکـشتآ و  دیـشروخ ، نوچمه  دیـسر ؛ هار  زا  راهب  ناـهگان ، و 
هک نادنچ  دیشخرد ؛ .لیفلا و  ماع  عیبر  رد  لیباه ، رابت  زا  دمآ  يدرم  ...نوگژاو  ارسک » »

.دوشگ نابز  دیحوت ، يادن  هب  گنرد  یب  و  دوب ، هزیکاپ  دمآ و  ...دیدرگ  نشور  نآ  زا  ملاع  دیسر و  قافآ  تمامت  هب  شرون 

دش نیما »  » و دمحم »  » دمآ و

و میرک »  » هک دنیاتـس ؛ یم  دندوتـس و  یم  ار  وا  ناگتـشرف  ناربمایپ و  مامت  دوبن ! وا  زا  شیپ  هک  یماـن  دـش ؛ هدـیمان  دـمحم »  » دـمآ و
(1) .دوتس شفصو  نیدب  راگدرورپ  هک  نانچ  دوب ؛ ماع  صاخ و  دزنابز  شتمارک 

مالـسلا هیلع  یلع  مالـسلااهیلع و  هجیدخ  .درپس  یم  ادخ  هب  ناج  لد و  درب و  یم  هانپ  اه  هوک  هب  دندرزآ ، یم  ار  يو  نوچ  هکم ، رد 
: دندینش یم  دنتفای ، یم  ار  وا  نوچ  اما  دندید ؛ یم  ار  اه  نیا  همه 
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«. دننادان هک  نادرگ ، تیاده  ار  نانیا  ایادخ ! نوُمَلعَی ؛ مهَّنِاف ال  یموَق  ِدْها  َّمُهّللَا  »

 . ...دننابرهمان هک  نکفا ، ناشاه  لد  رد  ار  ترهم 

رد دروآ و  یم  يور  نارفاـک ، لـیخ  هب  هک  نادـنچ  نادـب ؛ -  ناـبوخ و  زا  ناگدـیرفآ -  هـمه  يارب  دـش ؛ هدـیمان  تـمحر »  » دـمآ و
.دیزرو یمن  غیرد  ینابرهم  زا  زگره  یلو  دیشک ؛ یم  اهدرد  اه و  جنر  .درک  یم  يراشفاپ  ناشتیاده 

 - ار وا  يدربن  راد  ریگ و  رد  یـسک  شنانمـشد  زا  يزور  ...ایند  هب  هن  تشاد ؛ دامتعا  ادخ  هب  هرامه  هک  دش ؛ هدیمان  لکوتم »  » دـمآ و
: دیسرپ دیشکرب و  يو  رب  ریشمش  دید ؛ دوب ، باوخ  هک  یلاح  رد  اهنت - 

؟ دهد یم  تاجن  نم  تسد  زا  ار  وت  یسک  هچ  - 

! ادخ دومرف :

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هاگ  نآ  .دـیزغل  ورف  نیمز  رب  دـیزرل و  شیاه  تسد  تبالـص ، همه  نیا  زا  ناسرت  رفاک ، نآ  سپس 
؟ دوش یم  تا  یجان  سک ، نیمادک  دیسرپزاب : تسد ، رد  ریشمش 

(1)! امش يراوگرزب  دینش : نازرل  ییادص  و 

شنییآ هک  ؛(3)  تسا هدیرفآ  ربمایپ و  نیرترب  ...و  یفطصم » « ؛ دوب هّللادبع »  » هک نانچ  دش ؛ هدیمان   (2)« نیما  » دمآ و

.تیمتاخ ّرس  تسا  نیا  ...ناکم و  نامز و  ره  رد  زیچ  ره  هدننک  نایب  شا  هزجعم  و  نایمدآ ، ترطف  قباطم 

يوبن مالک  رضحم  رد 

تلیـضف نیا  نابحاص  زار  زمر و  دروآ و  نابز  رب  يا  هتفگ  رهگ  بلاق  رد  ار  تلادـع »  » موهفم توبن ، متاـخ  تمکح و  هنیجنگ  نآ  و 
: درک راکشآ  تیاور ، کی  رد  ار 

راتفر وا  اب  نانآ  دراد  تسود  هک  دنک ، راتفر  نانچ  نامدرم  اب  سک  ره  ؛(4)  ًالدَع َناک  ُهُوبِحاُصی  نَا  ُّبُِحی  يذَّلِاب  َساّنلا  َبَحاص  نَم  »
«. تسا تلادع  لها  دننک ،

میا و هدروآ  يور  شتریـس -  زا  تلیـضف -  دـنچ  هب  ایآ  ...و  مدآ  تقلخ  لیلد  رون ، هلفاق  نیما  دـهعت ، زبس  لوسر  داـیلاس  رد  یتسار !
؟ میا هدرک  دونشخ  ار ، شیوخ  قلاخ 
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هاتوک ياه  مایپ 

.دیسر قافآ  تمامت  هب  شرون  و  دیشروخ ، نوچمه  دیسر ؛ هار  زا  راهب ، ناهگان  و  - 

.نوگژاو ارسک ، رصق  ياه  هرگنک  دندش و  نوگنرس  اه  تب  ...لیفلا و  ملاع  رد  لیباه  رابت  زا  يدرم  دمآ ، - 

نایرقاب دیمح  / باتفآ میرح  رد 

باتفآ میرح  رد  ینک  یم  عولط 

ییانشور رون و  نیمزرس  رد  يراذگ  یم  مدق 

دیآ یم  قوش  هب  تیاه  ماگ  ریز  رد  یتسه ،

دریگ یم  يدمحم  يوب  رطع و  نامز ،

.دنک یم  هزات  یسفن  تکرابم ، مودق  زا  نیمز ، و 

، هنیدم ياه  نابایب  زاار  تا  یکدوک  رارسا 

هنمآ تردام  زا 

.دیسرپ دیاب  همیلح  تا  هیاد  زا  و 

، یحیسم بهار  اریحب ،

وت نابرهم  ریوصت  یتقو 

، تسشن شنامشچ  باق  رد 

داد تراشب  ار  تا  يربمایپ 

یجیهم هبادوس   / وت مان  هنذأم  رب 

دوش یم  دادملق  كاخ  يادخ  تمان 

دوش یم  داب  رب  یتسه  نایک  وت  یب 

راگدرک دروآ  وت  نایلیفط  ار  ام 
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نرق ياه  نرق  ادخ ، مان  نیرق  تمان 

دوش یم  دایرف  هنذأم  ياه  ماب  رب 

! زونه ات  دنوادخ  ياه  مشچ  رون  يا 

؛ دوش یم  دای  وت  تمصع  ثیدح  اجره 

گنس گنس  خیرات ، هتسخ  راذگهر  زا 

دوش یم  داحلا  تماق  بیصن  نیرفن 

! نیرخآ یحو  يا  وت  ياه  هیآ  تس  يرید 

دوش یم  دادیب  هصرع  ياه  هتفگان 

وت لسن  دوعوم  مدقم  هب  رگم  اهنت 

دوش یم  دادادخ  راهب  نامزییاپ 

شاب عیفش  ار  ام  تبرغ  لوسر ! يا  هآ 

...؟ دوش یم  دابآ  هبترم  ود  نیمز  ایآ 
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مالسلا هیلع  قداصرفعج  ماما  ترضح  دالیم 

یتاجنروپ یفطصم  / تا يرفعج  بتکم  رد 

.تفرعم نتفکش  تمکح و  ریرحت  زور  تسا ؛ ییاناد  قشم  دالیم  زور  زورما ،

ياه سرد  كاوژپ  بارحم ، دجسم و  ربنم و  نآ  زا  تا ، يرفعج  بتکم  سرد و  نیمزرس  زا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص 
.دسر یم  شوگ  هب  زونه  وت 

رد هک  تسوت  مالک  زا  ییاه  بیکرت  رارکت  اب  ییاناد ، معط  دوش و  یم  متخ  وت  مالک  هب  ناشرابت  هک  دـنرختفم  ثیدـح ، ياه  باتک 
.ددنب یم  شقن  اه  ناج  ماک 

شمارآ رد  .تسـشن  یم  اه  نابز  اه و  نهذ  رب  درک و  یم  رفـس  رهـش  ناگدروآ  مالـسا  لد  ات  اهرود  زا  هناگیب ، ياه  هشیدنا  گنهآ 
.ار گنراگنر  ياه  هلحن  اه و  هقرف  درک ، یم  بات  یب  دیشک و  یمرب  ییاه  نایغط  اه و  جوم  اه ، بآ 

.اهرظن اه و  يأر  زا  يا  هکرعم  دوب ؛ هدش  اپرب  بارطضا  اغوغ و 

.يداد نایاپ  اه  ماهبا  اه و  شسرپ  راظتنا  هب  يدوشگزاب و  ار  شیاشخب  تسد  اه ، بلق  تفاطل  راتسرپ  وت ،

.دش یم  مارآ  باریس و  دیراب ، یم  وت  زا  هک  ییاناد  ناراب  ریز  تریح ، شطع و 

: سیونریز

.داب كرابم  يرفعج  بهذم  مالسلا و  هیلع  قداص  بتکم  دلوت  .تسا  هدیمد  ییاناد  يوب  اه ، لد  تشد  رد  زورما ،
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یتمعن اتیزر  / دمآ نامسآ  زا  قداص ، رفعج  ماما 

.دروخ دنویپ  نیمز  هب  نامسآ  هورف ، ُِّما  هناخ  رد  زور ، نآ 

.داد ار  شدالیم  هدژم  دیود و  نوریب  همیسارس  هلباق ،

900 هفوک ، دجسم  رد  اهنت  هک  دناسر  یهاگیاج  هب  ار  وا  هک  دوب  شا  هنیس  یهلا  تمکح  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  دازون  يراگدنام  زار 
تماما نایرج  ات  دمآ  قداص  حبص  .دندرب  یم  اهرهش  هب  ار  ترـضح  ملع  هزاوآ  اه ، ناوراک  دنتـسیز و  یم  ماما  نآ  نادرگاش  زا  نت 

: دنز دنویپ  ییانشور  هب  ار 

دمآ نامسآ  زا  قداص  رفعج  ماما 

دمآ ناج  هرابود  ملاع  هتسخ  مسج  هب 

تفرعم ملع و  فقو 

زا نرق  مین  يدیـشک و  رانک  تیارد  اب  ار  دوخ  هراومه  وت  یلو  .دوب  جراوخ  شبنج  ناـیلاغ و  شبنج  رـصع  وت ، رـصع  مشـش ! تجح 
.قارع رد  سپس  هنیدم و  رد  یتدم  يدرک ؛ تفرعم  ملع و  فقو  ار  دوخ  فیرش  رمع 

.داهن بقل  قداص »  » دیاب ار  وت  هک  درک  نیا  هب  رارقا  زین  نمشد  یتح  يدرک ، ییوگ  شیپ  ار  یسابع  روصنم  تفالخ  هک  زور  نآ 

يرفعج زبس  بتکم  راذگ  هیاپ 

یکی یکی  وت ، ملع  رـضحم  ياـه  هویم  یتشاذـگاو و  نآ  ناراتـساوخ  هب  ار  کـلم  تسایـس و  .يدوب  دوخ  رـصاعم  لـسن  داتـسا  وت - 
بتکم دناود و  هشیر  مالسا  رد  نافرع  هک  دوب  وت  ياه  تسد  اب  اهنت  .رگید  رازه  نارازه  نایح و  نبرباج  هفینحوبا ، کلام ، دندیسر ؛

رد وت  ریبدـت  هک  دوب  زور  نآ  يدرک و  عمج  دوخ  دوجو  عمـش  درگ  هب  ار  نایعیـش  .تفرگ  لکـش  هشیدـنا ، لداـعت  يرـالاس و  مدرم 
.دوب هدیسر  وت  هب  تمارک  فشک و  هار  زا  هک  یلدتعم  شور  داد ؛ یم  ناشن  روما  همه  رب  ار  وت  طلست  راتفر ،

هداز حیبذ  هرطاف  / می « قداص  » حبص شوهدم 

یکدوک ندمآ  تراشب  تسا ؛ تراشب  شوخ  ياون  زا  منرتم  ناگتشرف ، بل  لعل  هنیدم ! قارشا  تمس  زا  هدیمد  قداص ، حبـص  هدیپس 
! نایداه ناحلاص و  رابت  زا 
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كاپ و ناماد  ناشکهک  ات  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  باهـش  نشور  در  اـت  دـنا  هدروآرب  نامـسآ  ياـه  هرجح  زا  رـس  ناگتـشرف ،
رب دـنا  هتخود  مشچ  دـنا و  هدیـشک  فص  مولعلارقاب  رونرپ  هناخ  ياپ  ات  يدوواد ، ایقاقا و  زا  یتشد  .دـننک  هقردـب  هورف ،» ما   » هراتـسرپ

.شا هدیمد  هزات  لگ  لاثم  یب  لامج 

تسا و هدیبات  هنیدم  روط  بلق  رب  قداص ، ییانیـس  رون  بشما ، .یلع  نایعیـش  سیخ  ناگدید  رد  تسا  هدمآ  عامـس  هب  قوش ، روش و 
.دنیوا ینابر  غورفرپ و  هولج  شوهدم  تیالو ، ناقشاع 

! نارابلگ شمدقم 

ناگدید رد  رون  شزیزع ، دج  ناگدید  ینشور  يارب  لسر ، متخ  مودق  هنارفولین  رد  .تسا  نیمز  لها  لصف  نیرت  يراهب  عیبر ، هدفه 
! ار دمحا  لآ  قداص  ریگ  ملاع  رون  ؛ دنا هدنکارپ  اه  هنیآ  رظتنم 

رب ار  هدعاس  ینب  ناریقف  نان  نابنا  مالـسلا ، هیلع  یلع  مسر  هب  هنیدـم ، ياه  هچوک  هنابـش  یکیرات  رد  هک  تسا  هدـمآ  یفوطع  يالوم 
هنیرید يانشآ  شناتسد ، هنیپ  .دش  يرپس  هزور  هب  شیاهزور  رت  شیب  دوب و  زیربل  ادخ  رکذ  زا  شنابز  .تفرگ  یم  شود 

.دوب هنیدم  ياه  ناتسب 

! نارابلگ شمودق  .تسا  هدمآ  قشع ، بهذم  سیئر  قح و  هار  رباص  تسا ؛ هدمآ  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  يرآ !

« قداصلا لاق   » فدص زا 

.وت هقف  ینامسآ  راونا  عولط  يارب  تسا  هدش  نیذآ  هنیدم ، دجسم  مشش ! تجح 

.ار تا  هنالضاف  مالک  ییاویش  دنا ، هدرپس  شوگ  شیاه ، نوتس 

.تسا هتفرگ  توکلم  رطع  هنیدم ، نیمز  بجو  هب  بجو 

.دنشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  نییآ  رگایحا  سوباپ  ات  وت  هار  كاخ  رب  دنا  هدرتسگ  لاب  کئالم ،

داهتجا و لاسدص  دـنچ  كرات  رب  تسا  هدیـشاپ  هراتـس  وت ، ياه  « قداصلا لاق   » .تا هناقداص  رونرپ و  ياه  هظحل  زا  دـشوج  یم  هقف ،
.تسا روانش  ندوب » هعیش   » هظحل هظحل  رد  تا ، يدیحوت  بتکم  .تهاقف 

اهدـیفم و خیـش  ات  اه ، لضفم  اه و  ماشه  زا  .تسا  هدـیوارت  وت  قداصلا » لاق   » فدـص زا  ادـخ ، ماـکحا  ياـهب  نارگ  ّرد  رمع ، کـی 
.دنا هدییور  وت  مالک  یتشهب  گنر و  شوخ  هشوخ  زا  اه ، مولعلارحب 

نمی هب  همه  یگدـنلاب ، نامـسآ  رب  هتفرگ  جوا  رگا  هعیـش  تسایند ، بتکم  نیرتاـیوپ  رگا  هعیـش  تسا ، هدـنز  رگا  هعیـش  ناـج ! ـالوم 
.تسوت یندل  ملع  يولألت 
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: هاتوک مایپ 

! داب كرابم  داهتجا ، تهاقف و  اه  نرق  يانهپ  رب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یندل ، ملع  باتفآ  عولط 

! نارابلگ شمودق  قشع ؛ بهذم  سیئر  قح و  هار  رباص  تسا و  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص 

رورسم بنیز  / قداص حبص 

هنییآ وا ، ...هتفاین ؛ هار  یبلق  چیه  رد  هدینشن و  یـشوگ  چیه  هدیدن ، یمـشچ  چیه  ار ، وا  زا  رتهب  هک  یـسک  زا  تسا  تریح  رد  هشیدنا 
هچنآ ره  وا  .هدـنیآ  اـت  هتـشذگ  زا  دوـب ؛ خزود  تشهب و  نیمز و  اـه و  نامـسآ  رد  ار  هچنآ  ره  تـسناد  یم  دوـب و  راـگدرورپ  تاذ 

(1) «. تسا زیچ  همه  هدننک  نایب   » هک نآرق »  » تشاد و ادخ  زا  تشاد ،

لاجم نیرتهب  لاح »  » ...و  (2) لاوز لاح  رد  يرگید  لاحم و  ییاه  هشیدنا  ژک  اب  یکی  لادج ؛ دـندوب و  دربن  رد  یلاشوپ  ییاه  تلود 
هک دوب ، ناس  نآ  شیوخ  تفگ و  زاب  نامیارب  ار  زیچ  ره  ناگمه ، زا  رتشیب  وا  .ناماس  مالـسا ، دریگب و  ناج  یگعیـش »  » هک نآ  يارب 

؟ میتسه قداص  یناوریپ  ام  ایآ  تسوا ؛ هب  بوسنم  هعیش »  » .دومن و یم 

، نافرع شوخ  رطع  .درک  يرفعج »  » هرـس کی  ار  هعیـش  مامتها ، يرگایحا و  لاس  راـهچ  یـس و  اـب  لوسرلا ، هنیدـم  ینامـسآ  دـنزرف 
شبتکم رد  ار  درگاـش  نارازه  هک  هنوـگ  نآ  دـیچیپ ؛ یم  ناـهج  ياـج  ياـج  رد  دـیوارت و  یم  شناـج  زا  ...و  دـیاقع  هـقف ، مـالک ،

.دینارورپ

نیرخآ نیلوا و  ملع 

ناگدنهد مانـشد  شزرمآ  يارب  هک  ناس  نآ  »ش  وفع  » .تشاد یماو  یتفگـش  هب  ار  ناگمه  اه  تبیـصم  رد  هک  دوب ، نانچ  »ش  ربص »
.تساوخ یم  دنوادخ  زا  اعد  رد  ار  ناشتیاده  تساخ و  یمرب  زامن  هب  شیوخ ،

.تخاس یم  دونشخ  یسب  ار  ناتسد  یهت  ياه  لد  نشور و  ار  هنیدم  ِرات  نابش  شا ، یناهنپ  ياه  « تواخس »
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نانچ شملع  دندید و  یم  زاین  یب  هناگی  نآ  هاگرد  هب  زامن ، هزور و  رکذ و  رد  ار  وا  هتـسویپ  هک  دوب ، هناقـشاع  نادنچ  »ش ، تدابع »
.درب یم  هرهب  قفاوم ، فلاخم و  زا  درگاش ، رازه  راهچ  وا ، بتکم  رد  هک  دوب 

تیصو نیسپاو 

وا هجوتم  اه  شوگ  اه و  مشچ  همه  هک  رخآ  عادو  رد  دناوخارف و  ار  شیوخ  ناشیوخ  شتایح ، ياه  هظحل  نیسپاو  رد  هک  دوب ، ومه 
: دومرف ام  يارب  ار  شرافس  نیرترب  دوب ،

«. دسر یمن  درامش ، کبس  ار  زامن  هک  یسک  هب  زگره  ام ، تعافش  »

!؟ مییوگ یم  هک  میتسه  هنوگ  نیا  زین  ام  ایآ  .تفگ  یم  هک  دوب  ناس  نآ  يو  .مییوا  هب  بوسنم  ام ، و 

نایرقاب دیمح  / دمآ ادخ  تجح  نیمشش 

هراشا

، تماما باتفآ  نیمـشش  شـشخرد  زا  هنیدم  نیمزرـس  رگید ، راب  ات  دنراظتنا  رد  شرع ، ناگتـشرف  .تسا  لوالا  عیبر  مهدـفه  زورما ،
، لامج فسوی  یکدوک  راسخر  ندید  زا  ات  دشوج  یم  رظتنم  ياه  مشچ  همـشچ  مالـسلا ، هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هناخ  رد  .دوش  رونم 

.دوش لالز 

.دیاشگ یم  ناهجرب  مشچ  ادخ  تجح  نیمشش  .دسر  یم  نایاپ  هب  راظتنا  تبقاع ،

میقتسم نشور و  هار 

هار ادـخ ، ناگدـیزگرب  ام  : » دومرف هک  دـشخرد  یم  راگزور  هفیحـص  رد  زونه  شیابیز  ثیدـح  .تسود  ترـضح  هب  ندیـسر  يارب 
لابند هب  هک  دنتـسه  ییاـه  ناـسنا  تیادـه  ياـه  غارچ  توبن ، نادـناخ  يرآ ،  (1) «. میتـسه میقتـسم  طارـص  ادـخ و  يوس  هب  نشور 

.دنا ییانشور  رون و  نیمزرس 

هاتوک ياه  مایپ 

! داب كرابم  مالسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  یماما ، هدزاود  هعیش  بتکم  راذگ  هیاپ  يرفعج ، گرزب  هاگشناد  راذگ  هیاپ  دالیم 
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! داب كرابم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  يولع ، هعیش  راد  ماو  يوبن ، ناتسوب  لگ  دالیم 

ینیوآ یضترم  دیس  یجیسب ، دنمرنه  تداهش 

هراشا

هبنشود

نیدرورف 1386  20

لوالا 1428 عیبر   20

Apr.2007.9

رورسم بنیز  / قشع یلاوح  رد 

.دنامب ایرد  باق  رد  تراگدنام  مان  و  تمان ، راگدای  هک  يداد ، نامسآ  هب  ار  تنامشچ  یبآ 

.دنربن دای  زا  ار  تنوخ  عولط  شیاه ، گربلگ  ات  يدیشخب ، اه  قیاقش  هب  ار  تنوخ  یخرس 

کیدزن زا  ناـگمه - ار -  یگرزب  اـت  يدیـشک ، ریوـصت  هب  نیبرود -  کـچوک  ياـه  مشچ  زا  ار -  یقـشاع  سدـقت و  لاـس ، تشه 
؛ یتشون زیچ  همه  زا  .يدروآ  نابز  هب  ناج  لد و  زا  ار  حتف » تیاور   » يدرک و زاجعا  تملق  اب  رمع ، کی  هن ! هک  لاس ، تشه  .دـننیبب 

هناقشاع ياه  همان  هنابش ، ياه  تاجانم  دنویپ ، یقـشاع و  ياه  هظحل  دنخبل ، یب  ياه  بل  همقمق ، بآ ، كاخ ، هچملـش ،» «، » هکف  » زا
قشاع نامه  راگزور ، هشیمه  ياضترم  نامه  يدوب ؛ یضترم »  » نامه زونه  وت  اما  ...تشذگ  اه  لاس  ...و 

.قشع یلاوح  رد  ار ، تشهب  لها  همزمز  يدرک  یم  تبث  زونه  يدوب ، رفاسم  زونه  .رارق  یب 

...جنرغب نادرگرـس  ياه  هظحل  همه  نیا  زا  جنر ؛ هرایـس  نیا  ياهدرد  زا  ییاوکـش  چیه  یب  یتشون ؛ یم  يدناوخ و  یم  یتفگ و  یم 
.يدرک زاب  ار ، تداهش  زبس  غاب  رد  تبقاع ، .يدروجال  نامسآ  ات  يدرک ، زاورپ  نامیس ، رجآ و  نهآ و  ياه  هچوک  زا  تبقاع 

.اهوتسرپ اه و  هرایس  روخشبآ  دوش و  یم  ملق  تانئاک  نوناک  اج ، نآ  یباتب ، اجک  ره  زا  اما 
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يریشمش هللا  حور  / يدوب وت  تیاور ، مامت 

زا لفاغ  يود و  یم  ناما  یب  ینک ؟ یم  هچ  هدـشن  یثنخ  ياه  نیم  نایم  رد  دوخ ، نیبرود  اب  وت  کنیا  هتـشذگ و  گنج  زا  اه  تدـم 
لابند هب  تسا ، هدرب  اهداب  زین  ار  اهرتسکاخ  تسا و  هدوب  اپ  هب  شتآ  شیپ ، اه  لاـس  هک  اـه  ناـبایب  نیا  رد  .يوش  یم  دوخ  ياـپ  ریز 

رد اه  تعاس  هک  راب  ره  لثم  يا و  هدمآ  اج  نیا  هب  هک  راب  ره  لثم  يا ؛ هتـشگ  توکـس  نابایب  روحـسم  هنوگ  نیا  هک  يدرگ  یم  هچ 
؟ يا هتسیرگ  نآ 

یم وس  نآ  وس و  نیا  هب  گرزب ، تشد  نیا  زا  ریوصت  نیمادـک  لابند  هب  يدرگ و  یم  ار  یناسک  هچ  ياه  هرطاـخ  اـه ، كاـخ  ناـیم 
.اه كاخ  اه و  نیم  نایم  رد  يدرک ؛ تیاور  مامتان ، ار  نآ  وت  یلو  .دنک  تیاور  هک  نیا  ات  تسا  هدیدن  ار  نآ  سک  چیه  هک  يود 

.يدوب وت  تیاور ، مامت  دوبن ؛ مامتان  وت ، تیاور  هن ! اما  يدرک ؛ اهر  مامتان ، ار  حتف  تیاور  یتسکش و  ار  نابایب  توکس  هک  يدوب  وت 
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یمالسا بالقنا  رنه  زور 

عراز هبوبحم  / ...ینعی رنه 

، لالز فیرعت  نیا  تساه » ناسنا  دبلاک  رد  دهعت  حور  ندیمد  رنه ، : » نامدومرف دیما ، هشیدـنا و  قنور  رد  هک  يدـنمرنه  ریپ  رب  مالس 
هک یتسار  هب  و  تسا -  يراج  يا  هدرتسگ  قیمع و  تقیقح  شیایاوز ، مامت  رد  هک  دنک  یم  میـسرت  اه  كرادا  لباقم  ار  دتمم  یقفا 

.تسا یگدنز  يانعم  هصالخ  رنه ،

تسا یقاب  رنه  ینید ، رنه 

یم هنال  نامهاگن  رد  رنه ، دیـشروخ  زا  ییوترپ  میرگنب ، وس  ره  هب  .قح  رنه  یلجت  ملاع ، تسا و  دنوادخ  يدنمرنه  لوصحم  ناسنا ،
نید و اب  ناسنا  هدننک  قیفلت  رنه ، .دوش و  یم  هصالخ  ر - » «» ن «» ه  - » فرح هس  رد  هک  تسا  ییاه  تفارظ  شیور  دـهم  نید ، .دـنک 
هک تسا  يرنه  نید  هدرک و  تبث  دوخ  دوپ  رات و  رد  ار  اقب  گـنر  هک  تسا  ینید  رنه  .تساـنعم  ملاـع  اـب  ملاـع  رهاـظ  هدـنهددنویپ 

كاردا هب  ار  یحور  ياه  هزومآ  رنه ، حـیلم  ياه  تفاطل  زا  رت  ینغ  رهوج ، مادـک  یتسار  هب  .هدرک  بحاصت  ار  ناسنا  ناـج  قاـمعا 
!؟ دناسر یم  نیمز 

امن دنمرنه  دنمرنه ؛

ياه هشیدـنا  نابغاب  زج  یـسک  دـنمرنه ، .درادـن  رـشب  نابز  هب  دـهعت  همجرت  زج  یتلاسر  هک  تسا  شیوخ  نامز  ربمایپ  دـنمرنه ، و  ...
یگنـشت اه و  تخرد  شطع  اب  سک ، ره  زا  شیب  هک  ینابغاب  .دراد  نآ  گنهرف  ناراب و  اب  هنیرید  ییانـشآ  هک  ینابغاب  تسین ؛ مدرم 

.تسانشآ اه  لگ 

! غیلبت هب  توغاط  يامن  دنمرنه  دشیدنا و  یم  غولب  هب  ینید ، دنمرنه 
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ایند یناسفن  ياوه  رد  رتشیب  سفنت  ناکما  هب  اهنت  رکنم ، يامندنمرنه  دنک و  یم  جیورت  ار  نتفکش  هحیار  شسفن ، یمالـسا ، دنمرنه 
.دراد یم  شوخ  لد 

زور نیرترنهرپ  درم و  نیرتدنمرنه 

ریـسا ار  رنه  هک  تسا  یناگراچیب  هدروخ  مقر  نایاپ  تلذ ، اب  گرم  تسا و  شیوخ  تلاسر  بتکم  رد  دـنمرنه  همان  نایاپ  تداـهش ،
.دنا هداد  رارق  شیوخ  یتسرپایند 

نیا .هدرکن  هبرجت  ار  اروشاع  زا  رترنهرپ  يزور  راگزور ، میوقت  تسا و  هدیدن  دوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  زا  رتدنمرنه  ناهج ،
اشامت يزیچ  هدیدن و  يزیچ  ییابیز  زج  هسامح ، ربص و  عیسو  يولبات  نیا  رد  دروخ  یم  دنگوس  ملاع ، يوناب  نیرتزاسرنه  هک  تسا 

! هدرکن

دورد دشاب و  نشور  یغولب  تمـس  هب  ناسنا  ربمایپ  ات  دنک  یم  عولط  تلاسر  يایاوز  نیرت  یقرـش  زا  هک  هاگ  نآ  رنه ، رب  مالـس  سپ 
! دبای یمن  نایاپ  هاگ  چیه  دریم و  یمن  زگره  هک  دنمرنه  رب 

یتاجن روپ  یفطصم  / دنک یم  يرگایمیک  ینیدرنه ،

.دهد یم  ناراب  هنشت ، ياه  ناور  قاتشم و  حور  هب  رنه ،

.دنک یم  يرگایمیک  دوش ، یم  هدیچیپ  نید  اعد و  ریرح  رد  یتقو  رنه ، و  رنه ؛ زمر  تسا و  شنیرفآ  زار  ییابیز ،

.تسا نازیرگ  قشع ، زا  ییابیز و  زا  هک  تسا  سیلبا  ِنآ  زا  يرنه  یب  تسا و  ییادخ  یلاعتم و  هشیمه  رنه ،

.دنایور یم  دمد و  یم  گنراگنر  ياه  ینادعمش  دنک ، یم  دشر  هک  نید  نادلگ  رد  رنه ،

.دوش یم  تسود  رنه  اب  هک  تسا  یلد  نآ  هناشن  نیرتمک  دنخبل ، و 

.دزاس یم  دیفس  درز و  ياه  کخیم  رنه ، يابیز  ياه  مشچ  رد  ادخ  گنر 

یکیرات اب  هراومه  داهج  بالقنا ، رنه 

یمالـسا بالقنا  هدنزاس  حور  نتخیمآرد  زور  زورما ، دش و  دلوتم  مه  رنه  دیرفآ ، ار  خرـس  لد  يا ، هوهق  لِگ  زا  ادـخ ، هک  یتقو  زا 
؛ رنه تفاطل  اب  تسا 

.دوش یم  رت  یندید  رتوب و  شوخ  ییابیز ، هحیار  اب  هک  هراومه  ياهداهج  زور 
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نیمه زا  .مینک  یم  هیدـه  ورین  یگدـنز و  همه ، هب  تکرح ، هژاو و  اب  ریوصت و  یقیـسوم و  اب  ملق ، گنر و  اب  بالقنا ، رنه  اب  زورما ،
یم رتابیز  ار  اـیند  میوش و  یم  رت  ناـشخرد  رت و  یگنر  مینک ، یم  رکف  رت  نشور  مینیب ، یم  رتهب  یمالـسا ، بـالقنا  رنه  زور  زورما ،

.مینک

«. اه ناسنا  دبلاک  رد  دهعت  حور  ندیمد  زا  تسا  ترابع  رنه  : » تفگ یم  هک  ریخ  هب  حوردیپس  ریپ  نآ  دای 

يداب تهزن  / یهلا نسح  هاگ  هولج  یمالسا ، رنه 

.تسا قح  هب  تبسن  ناسنا  دعب  برق و  تاکاحم  یمالسا ، رنه 

همشچرس ددرگ و  یم  فوشکم  دنمرنه  يارب  بیغ  ملاع  رد  دوهش  روضح و  نیع  رد  هک  تسا  تفرعم  یعون  یمالـسا ، رنه  تقیقح 
.تسا هدناشک  نونج  دجو و  هب  ار  يو  هک  تسا  ینامحر  هبذج  نآ  یلجت  يارب  ناسنا  یلزا  ییادیش  یناحور ، روضح  نیا 

رد هک  تسا  نیا  رگ  نایب  هک  دـهد  یم  هئارا  ار  یلایخ  روص  زا  یتبـسن  تسا و  قلطم  تقیقح  هب  ناسنا  یخیرات  برقت  یمالـسا ، رنه 
یبلاق هب  زین  سوسحم  ملاع  یعیبط  يداـع و  ياـه  هولج  هک  اـج  نآ  اـت  .تسا  قح  يدوجو  ياـه  هولج  رهظم  یتسه ، ماـمت  رنه ، نیا 
لیمج مسا  روهظ  هب  يرنه ، ابیز و  روما  شـشک و  هبذاج و  ره  عقاو  رد  .دـشاب  یتوکلم  ینیب  ناـهج  نآ  لـمکم  هک  دـنوش  یم  نییبت 

.ددرگ یم  زاب  یلاعت  قح 

تسا رات  هریت و  يو ، بلق  هنییآ  هک  تسور  نیا  زا  دهد ، یم  تبسن  يزاجم  روما  هب  ار  ییوکین  نسح و  ؤلالت  ناسنا ، رگا 

.دسانشب ناهج  رد  ار  یلاعتم  قیاقح  لّثمت  رارسا  دشاب و  تسود  ترضح  ياهب  نسح و  هاگ  هولج  دناوت  یمن  و 

بیغ هناخراگن 

.دشاب یم  ینابر  ياه  هبذج  ینامحر و  تاضویف  همشچرس  هک  تسا  بیغ  هناخراگن  نامه  یمالسا ، رنه  رد  ییابیز  أدبم  أشنم و 
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هدام و تفاثک  زا  ییاهر  ینعی  ندـش  فیطل  دـسرب و  شدوجو  رت  فیطل  بتارم  هب  ناـسنا  دـیاب  یمالـسا ، رنه  هب  ندیـسر  يارب  سپ 
.یلعا توکلم  ملاع  یناحور  ياضف  هب  جورع  يدام و  نیگنس  لیقث و  ملاع  زا  ییادج 

ار یهلا  نسح  یهانتیال  ياضف  رد  زاورپ  لاجم  حور ، دوشن ، هتـشادرب  لد  ياپ  تسد و  زا  يویند  تاـقلعت  ریجنز  لـغ و  هک  یتقو  اـت 
.تفای دهاوخن 

یم ار  یلد  نینچ  طقف  قشع ، ياه  هبذج  هک  تسا  نآ  يارب  دشاب ، هتـشاد  فیطل  حور  قاتـشم و  لد  دیاب  دـنمرنه  دـنیوگ  یم  هکنیا 
.دبای یم  لوزن  نآ  رب  نسح ، تاولَج  دنازرل و 

يریما نیسح  / دراد تقیقح  رویز  رنه ، سورع 

ینغم دوب و  هدادرـس  تدـحو  هنارت  هک  مدـید  ار  يرعاـش  .دوب  هداد  رـس  هدـحاو  تما  ياوـن  هک  مدینـش  ار  يروـبنت  يادـص  بشید ،
، شا هدـنزاون  لد  نتـسکش  زا  هک  مدینـش  ار  يزاس  يادـص  بشید ، .دوب  هدرک  گـنراگنر  ار  راـصنا  يداـش  نشج  هک  ار  يرجاـهم 

.تسکش یم  راب  رازه  يا  همخز  هب  ار  ییادخ  یب  زاس  هک  يا  هدنزاون  تسکشن و 

، هتخاب ناج  نابلب  دنلقع و  توبن  يوگ  هصق  رجاهم ، ناگدنرپ  .تسا  هدیشک  تماما  شقن  باتفآ ، دنا و  هدادرس  دیحوت  همغن  اهرازه 
.تلادع ناییادف 

روـیز یب  رنه ، سورع  هک  يریگب  رنه  سرد  ناـشیا  زا  هک  شوـکب  لد ! يا   . دـنا هدرمژپ  دـنا ، هـتفگ  رکذ  سب  زا  هـک  تعیبـط  داـعم 
.تسوداج هزوجع  تقیقح ،

تعانق بان  ياه  هظحل  رعاش 

رب مرگ ، ینوخ  نوچ  هک  ینامسآ ، ياهوزرآ  رب  درـس  بآ  نوچ  هن  شندش ، يراج  تلاسر  دنراد و  ربخ  شلد  زا  هتخوس  ياه  عمش 
.تسا يرشب  نادیواج  دیما 

بتاک تسا و  هعیـش  قشاع  یب  قشع  رگاینخ  تلفغ ؛ انغ و  ياه  خاک  شاقن  هن  تسا ؛ تعانق  بان  ياه  هظحل  رعاش  یبالقنا ، دنمرنه 
.خیرات نشور  يادرف 
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زا ترطف ، هچوک  ياه  هنارت  فوسلیف  زا  رات ، همخز  یمخز  هدنمزر  زا  راهب ، دیهش  يرمق  زا  مدینش ، حبص  هداس  ماما  زا 

.ناربمایپ ياه  نامرآ  تبث  ياه  هناخرتفد  هب  تسا  رشب  دهعت  رنه ، هک  راظتنا  زا  مدینش و  قشع 

تقیقح ِلامج  لامج ، تقیقح 

زیرکاـخ تشپ  .یـشک  یم  رپ  ملد  هاـگرارق  زا  يوش و  یم  دیهـش  مشک ، یم  مخرـس  یـشاقن  رد  هک  يا  هپت  سأرلا  طـخ  رد  زور  ره 
زا ییوگ  یم  ملد  هب  ینک  یم  راکان  ار  ملقع  ناب  هدـید  .ینیـشن  یم  ملد  راکـش  هب  تنامـشچ ، هساـّنق  اـب  يریگ و  یم  رگنـس  نارجه 

.تسا تقیقح  لامج  لامج ، تقیقح  هک  دیوگب  ییابیز 

ادخ ینعی  رنه ،

هتـشرف رازه  شتـشگنا  ره  زا  .رعاش  هن  دـش و  برطم  هن  اما  تفگ ؛ یم  مرـش  هب  ار  اـه  هلمج  تخاون و  یم  هویـش  هب  ار  اـهزاس  هلمج 
رنه تسناد  یمن  دوب و  هدرک  مگ  شا  یکدوک  ياوه  رد  ار  ادـخ  یلو  دز ؛ یم  رات  لاس  رازه  .دـشن  دـنمرنه  اما  تخیر ؛ یم  نونفوذ 

.ادخ ینعی 
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هنیدم زا  نایدوهی  ندنار  نوریب  ریضن و  ینب  هوزغ  عوقو 

هراشا

هبنشراهچ

ندیرورف 1386  22

لوالا 1428 عیبر   22

Apr.2007.11

یتاجن روپ  یفطصم  / دش عفد  هک  ریضن  ینب  مان  هب  یتفآ 

.درک یم  تنانمؤم  وت و  مزع  گنرین ، ردغ و  زا  یگرب  زاس و  اب  سیلبا ، هاپس 

افو نامیپ  سیلبا ، رما  هب  میلـست  دوهی ، و  نیگنـس ، روبـص و  يدرک ؛ رارقرب  ریـضن  ینب  دوهی  نآ  اب  یتح  ار  اه  ناـمیپ  نیرتراداـفو  وت ،
.درک وت  لتق  مزع  تسکش و 

ندـیمد بات  اـه ، هرپ  بش  اـما  تسا ؛ هراومه  هویـش  دوب ؛ وت  هویـش  رهم ، هک  يدوب  نادـناعم  نآ  اـب  نتـسیز  رد  هویـش  نیرترتوبک  وت ،
.دنتشادن ار  باتفآ 

.يدیزرو بیکش  يداد و  رس  يروبص  هماکچ  مه  زاب  وت  دندرک و  وت  يامیس  وحم  يوزرآ 

.درک یم  ار  مالسا  یناریو  هدارا  ناملسم و  ناوج  ياه  هقاس  رب  دناشفا  یم  تفآ  یبن ، رهش  ادخ ، رهش  رد  نادناعم  نآ  ندنام 

زا هک  دنچ  ره  دنارات ؛ تا  هنیدم  زا  ار  امن  يدوهی  ناگرپ  بش  نآ  همه  دیشک و  بش  هنیس  رب  هقعاص  ناس  هب  وت ، مشخ  ِدنلب  ریـشمش 
.دنتسکش دندرپس و  تمیزه  يدرُخ  هب  نت  زجر ، لوا  نامه  زا  وت ، دربن  تبیه  هنمیه و 

یگریت گنر  ار  یسوم  مان  سدق  هوکش و  هک  تسین  ردق  نآ  یناوت  ار  مزینویهـص -  زا  ناِشنیزورما  رابت  نوچ  وج -  گنج  نایدوهی 
.ناگدادلد ناج  رد  تسا  یهلا  رون  اب  ینمشد  هرطاخ  دوش ، یم  راد  هکل  هایس و  هک  نآ  .دننز 
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: هاتوک مایپ 

! داب یمارگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنخبل  مالسلا و  هیلع  یلع  ناتسد  اب  ریضن ، ینب  دربن  رد  حتف  تیار  زازتها 

يدمحم سابع  / ...اما يدوب ؛ رادافو  نامیپ  هب 

ناشناهنپ دنویپ  .يدرک  یمن  یهاتوک  نیـشن ، هنیدم  نایدوهی  اب  ینابرهم  زا  .شیوخ  دـهع  هب  یتشاد  نامیا  يدوب و  رادافو  نامیپ ، هب 
نیا اما  يدوب ؛ هدرکن  شومارف  ار  ناشاه  مخز  ینکش و  نامیپ  معط  زونه  .يدروآ  یمن  وربا  هب  مخ  يدید و  یم  شیرق  فارشا  اب  ار 

هشقن ناهنپ ، رد  نایدوهی ، اما  يدنام ؛ خسار  شیوخ  نامیپ  رب  یتسب و  نامیپ  .يدرک  یمن  غیرد  ینابرهم  زا  ار  نایفسوبا  ناهنپ  نارای 
ار نیتسآ  رد  ناهنپ  رجنخ  تنایخ و  ادوهی و  حیـسم و  هرطاخ  نایدوهی ، اب  وت  هبناـج  همه  يارادـم  لاـس  هس  .دندیـشک  یم  ار  وت  لـتق 

.درک هدنز 

نایدوهی سنج  زا  وت  نوچ  هک  دـنا  هدیـسر  رواب  نیا  هب  لاح  دـندوب ، هدـش  زاـجح  یهار  ربماـیپ ، نیرخآ  ندـید  يوب  هب  هک  یناـسک 
.رگید ییوس  زا  نایدوهی  وس و  کی  زا  يودب  لیابق  شیرق و  نارس  .دش  عورش  اه  ینمـشد  .یـشاب  ربمایپ  نیرخآ  یناوت  یمن  یتسین ،

ینب هوزغ  عاقنیق ، ینب  هوزغ  گنج ؛ تشپ  گنج ، ینکش ، نامیپ  تشپ  ینکش ، نامیپ  دوهی ؟ ینمـشد  همه  نیا  دوب  یندش  مامت  رگم 
.ینک ناش  يرای  ات  یتسب  نامیپ  وت  اما  ...و ، ریضن 

تسین رایغا  ياج  هناخ ، نیا  رگید 

: تسا هدمآ  نینچ  اهنآ  هرابرد  دوب ، وت  هزجعم  هک  ینآرق  رد  هک  ارچ  يدناوخ ؛ یم  ار  ناش  تین  يا ، هنیآ  ره  زا  رتهب 

اب یتسود  اب  هک  دوب  نیا  ناش  یعس  همه   (1)« .دنهد یم  نامرف  طسق  هب  هک  دنا  یناسک  همه  ناربمایپ و  لتق  هب  دنم  هقالع  هورگ ، نیا  »
، قافن يایرد  نیا  همـشچرس  .دننیبب  يربا  ار  وت  تموکح  لالز  نامـسآ  دنتـشاد ، تسود  .دنزادنیب  ییادـج  وت  تما  نایم  ناناملـسم ،
زج يا  هراچ  اما  ییآ ، یمرد  ارادم  رد  زا  ناشیا  اب  هشیمه  دنچ  ره  .تسا  ماع  صاخ و  دزنابز  ناشیاه ، هناهب  .تسا  هدوب  لگ  هشیمه 

لاعتم يادخ  هکنیا  هن  رگم  .ینک  ناشراتفرگ  ناشدوخ ، ياه  گنرین  بیرف و  شتآ  رد  هک  يرادن  نیا 
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وت هنیدـم  كاخ  زا  ار  شیوخ  قافن  نماد  دـنزوسب و  شیوخ  تداسح  شتآ  رد  راذـگب  سپ  هّللا ،»..ُ.  َرَکَم  اوُرَکَم َو  َو  : » دـیامرف یم 
.تسا رایغا  ياج  هن  هناخ ، نیا  هک  دنشکرب ؛

ریضن ینب  ياه  هدنامزاب  مزینویهص ؛

رد زا  هشیمه  .تسا  راد  هنماد  مالـسا ، روراب  تخرد  اـب  نونکاـت ، وت  ناـمز  زا  دولآ ، لـگ  همـشچ  نیا  ینمـشد  داـنع و  مظعا ! لوسر 
نامز زا  تسا ؛ یقاب  مالـسا  خیرات  یناشیپ  رب  ناشیاه ، مخز  .تسین  يا  هزات  هملک  تسینویهـص ، .دنا  هدز  رجنخ  دنا و  هدـمآ  یتسود 

.نونکات وت 

ات مالـسا  زاغآ  زا  هچ  رگا  روک ، فوب  نیا  مینیبن !؟ نامیاه  بش  سوباـک  ار  یناطرـس  هدـغ  نیا  نیکرچ و  لواـت  نیا  میناوت  یم  رگم 
روگ نیطـسلف ، سدـقملا و  تیب  لوا ، هلبق  .تسا  طخ  رخآ  اجنیا  اما  هدرک ، یم  هیثرم  ار  ام  هروشلد  هشیمه  شیوخ ، هناریو  رب  نونک ،

.دنک شومارف  ار  كانلوه  سوباک  نیا  هشیمه ، يارب  خیرات  ات  دش  دهاوخ  مسینویهص 

يریما نیسح  / ریضن ینب  نالدگنس 

؛ دوب يا  هناهب  هیاس ، دوبن ؛ يراوید  دـیاش  دوبن ، يا  هیاس  دـیاش  هداتـسیا ! يراوید  هیاس  رد  ادـخ ، تمحر  هیاـس  دوب و  ناتـسبات  دـیاش 
زا رت  گنـس  یلد  یلو  دریگب ؛ هناشن  ار  لوسر  قرف  هک  دوبن  یگنـس  دیاش  دـنیبب ! دوهی  نامیپ  تشپ  زا  ار  يرماس  هلاسوگ  ات  يا  هناهب 
هک هلاسوگ ، ندیشارت  يارب  هن  راب  نیا  هتبلا  دوب ؛ یگنـس  ریـضن ، ینب  مدرم  لد  رد  یلو  دوب ؛ ینکـش  نامیپ  تواقـش  یلو  دوب ؛ گنس 

.تسکش ار  نانکش  نامیپ  هانپ  تشپ و  هک  لوسر ، قرف  هن  هک  یگنس  نامیپ ؛ نتسکش  يارب 

ناشارت تب  هشیت  يادص 

، تب .دسر  یم  شوگ  هب  يدوهیان  نایدوهی  يزاس  تب  يادص  خـیرات ، قاروا  يال  هبال  زا  نک ! شوگ  اه  شارت  تب  هشیت  يادـص  هب 
رد تسا  يا  هناخ  تب  ریسم  گرزب ، هنایمرواخ  ات  يرماس  هلاسوگ  زا  ینامرفان ؛ هناهب  تسا و  یتسرپدوخ  ياهب  تب ،

یم اه  شارت  تب  هشیت  يادـص  نیطـسلف -  ناکدوک  جـنر -  ناربمایپ  ات  ربمایپ ، ياه  جـنر  زا  .دوهی  یعمج  یتسرپدوخ  خـیرات  نالاد 
.دیآ
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تشادن افو  گنر  هک  یتعیب 

یسوم ییوگ  .دینش  ریضن  ینب  نامیپ  زا  دش  یم  ار  یسوم  یسیع و  تیمولظم  يوب  .دوب  تنایخ  نتـسبآ  تشادن ، افو  گنر  هک  یتعیب 
تـسد ییوگ  دش ! مگ  هدـش ، فیرحت  تاروت  يال  هبال  رد  یـسیع  ییوگ  دوبن ! لیئارـسا  ینب  دـهع  زا  يربخ  دوب و  هتـشگرب  روط  زا 
دمحم قرف  یگنس  هن  .دیزخ  نوریب  هنیدم  نیتسآ  زا  رام ، نوچ  لییارـسا ، موق  نامیپ  خلت  تقیقح  تشگرب و  نیتسآ  هب  یـسوم  يرای 

دبا ات  خـیرات ، هریاد  رد  هتـسکش  دـهع  رارکت  هکلب  دـش ، غیرد  مالـسا  یلاها  زا  یـشیاسآ  هیاس  هن  تسکـش و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.دنام يراج 

! ...هنیدم يالوم  تسا ، تخس 

تعیب يـالوم  لد  نوخ  دوش ، یم  هراـپ  يا  هماندـهع  یتـقو  .دنیـشن  یم  شبحاـص  تشپ  رب  قیمع  یمخز  دنکـش ، یم  یناـمیپ  یتـقو 
هک یلاح  رد  يربب  هناخ  هب  هدـناوخان  نامهیم  تسا  تخـس  هنیدـم ! يالوم  تسا  تخـس  .دوش  یم  يراـج  شیاـه  کـشا  رب  هتفرگ ،

تخس .دراد  ترهـش  هزاورد  ندوشگ  دصق  هک  یـشورفب  ینادرگرـس  هب  ار  دوخ  نیمز  تسا  تخـس  .دشاب  شیابق  ریز  قافن ، رجنخ 
.یشاب زاون  نامهم  ینابزیم  ار  شک  نابزیم  ینامهیم  تسا 

...دندنام یم  شیوخ  نامیپ  ياپ  رگا 

یم كوک  نوخ  زاـس  هب  ناـمیپ  ياون  دز ، لد  زاـس  رب  یتسرپاـیند  همخز  ناـمیا ، تفرگ و  نابـصعتم  یتسرپ  هلیبق  گـنر  نید ، یتقو 
زا دـنامن ، بصعت  زج  نید  زا  یتقو  .دـشکب  تیانج  شقن  هزغ  ياه  هناریو  رب  ای  ددـنبب ، هنیدـم  ياه  هعلق  رب  قافن  هزاورد  هاوخ  دوش ؛

؛ دنام دهاوخن  تنایخ  ریغ  تما ،

.ناشهایس همان  بسن  ناشباتک  تسا و  ناشداژن  ناش  نید  هک  یموق  تسا ؛ لیئارسا  ینب  نییآ  تنایخ ،

هب رگا  دوب ؛ تلادع  لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  .دندنام  یم  نامیپ  ياپ  رگا  دوب ، ینابرهم  لوسر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
راک تنایخ  ایآ  .دوب  تلادع  لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  .دوب  گرم  نتسبآ  تنایخ ، موق  اما  دندش ؛ یم  دنب  ياپ  تورم ، مسر 

مـسر ات  تسکـش  یم  نکـش  نامیپ  تسد  دـیاب  سپ  تسین !؟ گنن  يازج  نیرت  مک  گرم ، ایآ  تسه !؟ گرم  زا  رتوکین  ییازج  ار 
.دنکشن نادرم  تشپ  دنامب و  يدرم 
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مق هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دورو 

هراشا

هبنش جنپ 

نیدرورف 1386  23

لوالا 1428 عیبر   23

Apr.2007.12

نایلیلخ يدهم  / نامیرک ناوراک  اب 

« ...هّللا ِیلَو  ْتِنب  ای  ِکیَلَع  ُمالَّسلا  »

ار مق »  » نامـسآ سوت ، هام  نیمظاک و  دیـشروخ  ِغورف  زا  يدـمآ و  .يدروآ  ناغمرا  هب  ار  تشهب  تدوخ  اـب  يدـمآ و  ناـج ! همطاـف 
.يدرک ناراب  هراتس 

!(1) هثدحم يا 

مه ردارب ؛ ترجه  ات  ردپ ، تداهش  زا  يدیشک ؛ اه  جنر  تیالو ،»  » هار رد  دنچ  ره  يدیشخب ؛ رارمتـسا  ار  تماما »  » زبس طخ  يدمآ و 
.مالسلا هیلع  ردیح  رانک  رد  مالسلااهیلع  ارهز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  مالسلااهیلع  هجیدخ  نوچ 

! ادخ یلو  همع  يا  ادخ ؛ یلو  رهاوخ  يا  ادخ ؛ یلو  رتخد  يا 

.ناگتشرف لوزن  هاگیاج  دوش و  نایسدق  هاگراب  تمرَح ، ات  دندیشخب ، »ت(2)  تعافش  » ماقم

ص:111

یـسوم مامالا  تنب  همطاف   » باتک رد  ار  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  زا  لوقنم  ثیداحا  ینیما ، يداه  دمحم  رتکد  دای  هدـنز  - . 1
.تسا هدروآدرگ  مظاکلا »

: ك.ر دـنور ؛» یم  تشهب  هب  مالـسلااهیلع  هموـصعم  همطاـف  تعافـش  اـب  نم  نایعیـش  هـمه  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  - . 2
.تسا هدش  هراشا  بلطم ، نیا  هب  زین  شترضح  همان  ترایز  زا  یشخب  رد  ص 228 ؛ ج 60 ، راونالاراحب ،
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دوب رظتنم  مق ،

! ناشن تیالو  يا 

نانآ اما  دنامن ، اهنت  ناسارخ ، دیشروخ  ات  يدرک  ورم »  » مزع هنیدم »  » زا نامیرک ، ناوراک  اب  يدرواین و  بات  ار  ردارب  يرود 

ناراـی و کـچوک  ناوراـک  رب  ار  هار  راـب ، رگید  دــندوب ، هتــسبن  رب  یفرط  راـید  نآ  هـب  تردارب  زا  توـعد  رد  ناشاهدــنفرت  زا  هـک 
، نامز نیمز و  ...و  رباربان  يدربن  رارکت  خـیرات و  مه  زاـب  .دنتـسکش  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تمرُح  میرح  دنتـسب و  تناـهارمه 

هداس نادنچ  هواس ،»  » زا رذگ  .دندش  نوخ  قرغ  تنامـشچ  شیپ  نوراه -  هدازدـیلپ  نومأم - »  » هراشا هب  تناردارب  دـش و  نوگرگد 
.دوب راظتنا  رد  مق »  » رتوس نآ  اه  گنسرف  تیورارف ، دوبن و 

وت لابقتسا  هب 

! دوب هدش  اپرب  يرـشحم  راگنا   (1)« .تسام نایعیـش  زکرم  مق ، « ؛ تساک ار  تهودنا  هوبنا  ردـپ ، دـیون  متام ، جـنر و  همه  نآ  نایم  رد 
 . ...شود رب  هقان  مامز  يرعشا » جرزخ  نب  یسوم   » و شورخ ، شوج و  رد  همه  دندمآ ؛ مق  یلاها 

.نانک هلهله  نازیخ ، ناتفا و  دندمآ ؛ ناوج  ریپ و 

.نآرق ترتع و  ناراد  تسود  لیخ  ناقشاع ، ماحدزا  نافرع ، دوب و  قشع  نافوت ، دوب و  ایرد  نامیا ، دوب و  لگ  ناتلمحم ، ياپ  رد 

! ناج همطاف 

؛ ییآ یم  میتسناد  یم  ام  .يدرک و  رومعم  ار  رونلا » تیب   » يدمآ و .يدروآ  ناغمرا  هب  ار  تشهب  تدوخ  اب  يدمآ و 

بجاو يو  رب  تشهب  دـنک ، ترایز  ار  وا  سک  ره  .دـش  دـهاوخ  نفد  نآ  رد  همطاف  مدـنزرف  يدوز  هب  و  مق »  » رد تسا  یمرح  ار  ام  »
(2) «. دوش یم 

زا دننیشنب و  تسدقم  حیرض  يور  هب  ور  تنارئاز ، ات  ینام ، یم  هشیمه  يارب  میتسناد  یم  ام  و 

ص:112

.مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا : يا  هتفگ  رهگ  ص 242 ؛ ج 2 ، لامالا ، یهتنم  - . 1
ص 216. ج 6 ، راونالا ، راحب  ك.ر : مالسلا ؛ هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  نومضم  - . 2
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«. ِنأّشلا َنِم  ًانأَش  ِهّللا  َْدنِع  َِکل  َّنِاَف  ِهَّنَجلا  ِیف  ِیل  یعفْشا  ُهَمِطاف  ای   » ؛(1) دننیبب ار  تیاه  تمارک  زور -  ره  زونه -  ات  هشیمه 

عراز هبوبحم  / مق سدقم  لزغ 

تسا هدوب  مدرم  هب  ور  هشیمه  دنچ  ره 

تسا هدوب  مگ  اه  هنیآ  طسو  وناب 

: تسا هدش  تبث  نامسآ  رعش  رتفد  رد 

تسا هدوب  مق  سدقم  لزغ  وناب ،

یناحور زاین  نیمادک  هب  ینامسآ  خساپ  نیمادک  دناد ، یم  یسک  هچ  .تسا  هدرک  ریخست  ار  مجع  نیمزرس  سدقت ، رون و  زا  يا  هلاه 
!؟ تسا تباجتسا  لاح  رد  رشب ،

نیرت مرحم  هک  هدیـسر  هار  زا  ییوناب  .دناد  یم  ناگمه  زا  رتهب  ار  يوضر  رارـسا  هک  هدرک  عولط  تیالو  قفا  نیرت  یقرـش  زا  ییوناب 
.دراد هنیس  رد  تیالو  هوکشرپ  ياهزار  هب  ار  بلق 

.تسا نابساپ  شنامیا ، هنیجنگ  رد  ار  نامز  تماما  نیگن  هک  دشخرد  یم  مق  مدرم  هقلحرد  ییوناب 

...ات تسا  هدمآ 

.دشاب هدرک  همجرت  مدرم  كاردا  قباطم  ار  یمطاف  كالفا  نابز  ات  تسا  هدمآ 

.دشاب هدرک  ریسفت  تکرح ، رادم  رد  ار  تیالو  نشور  موهفم  ات  تسا  هدمآ 

.دشاب هداد  راشتنا  ناناملسم  ياشامت  هرتسگ  رد  ار  یمطاف  هریس  يوبن و  قالخا  ات  تسا  هدمآ 

! دشاب هتشاد  روضح  ات  تسا  هدمآ  وناب  يرآ ، .دشاب  هدروآ  نوریب  برع  نیمزرس  زا  ار  مالسا  تیالو  ات  تسا  هدمآ 

لیاضف راشتنا  نیمزرس  مق ؛

ییوناب لابقتسا  هب  جوف  جوف  مق ، مدرم  ییوس ! نآ  قیاقح  ریسفت  رهش  لیاضف و  راشتنا  هنیدم  تسا ؛ نادواج  ياه  تمیق  نیمزرس  مق ،
رارق ناش  نیمزرس  ياه  شزرا  رادم  هشیمه ، ات  هک  دنباتش  یم 
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هک یناـمه  دراد ؛ مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  ار  هاـگن  نیرت  هیبـش  هک  دـنا  هتخود  یمناـخ  مشچ  رد  مشچ  یناریا ، ناـنز  .تفرگ  دـهاوخ 
.دز دهاوخ  مقر  ار  مالسلااهیلع  یمطاف  قیاقح  تیروحم 

.دنا هدیسر  وناب  دوهش  تداهش  هب  هدیرب ، هدیرب  اه  سفن  دنا و  هداتفا  شپت  هب  اه  بلق 

نیا يانفرژ  هب  سک  چیه  .دناوخ  نتـسیرگ  هب  ار  نانآ  تسیرگن و  هناخ  لها  هب  ردارب  هک  راب  مغ  بورغ  نآ  زا  درذـگ ؛ یم  لاس  ود 
هللا یلص  دمحم  نادناخ  تبرغ  ییاهنت و  رب  هن  درک ، هیرگ  ردارب ، نیرتزیزع  زا  ییادج  رب  هن  اما  درک ، هیرگ  .تسیرگن  قشاع  رهاوخ 
لاح هب  هن  دوخ و  يارب  هن  درک ، هیرگ  ...مرح  يوناب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  عادو  هظحل  اروشاع و  داـی  هب  هن  درک ، هیرگ  .هلآ  هیلع و 

.ردارب

دهاوخ ناغمرا  هب  ناشیارب  هشیمه  ات  ار  مدرم  یتسس  هک  یتشونرـس  زا  درک  هلان  ناسنا ؛ تلفغ  زا  دز  هجـض  مدرم ؛ لاح  هب  درک  هیرگ 
.دوب هدروخ  مقر  البرک  زا  هک  یخلت  ناغمرا  نامه  دروآ ؛

دش هنارکیب  مق ، دمآ و 

.دیآ لئان  شیوخ  نامز  ماما  ردارب و  تاقالم  هب  ات  دورب  دیاب  .دراد  شیپ  رد  ار  زبس  يریسم  تسا و  هدیسر  مق  هب  کنیا  وناب 

نیمز نامشچ  میسرت  هب  ار  تیالو  ریسم  ات  دورب  دیاب  .دنک  يرای  هدنام ، روبـص  هفیلخ  هلیح  موجه  رد  هک  ار  یبیرغ  ماما  ات  دورب  دیاب 
....دهاوخب ادخ  رگا  اما  دورب ؛ دیاب  .دناشکب 

مق رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  دیاب  .دریگب  انعم  مق ، ات  دنامب  وناب  دیاب  دشاب و  هتـشاد  دوخ  رد  ار  ریگ  ملاع  یندـنام  وناب ، ندـمآ  دـیاش 
.دوش يراذگ  ناینب  هّللا  لآ  مرح  ات  دنک  لزنم 

! داد هیده  مق  هب  هک  یگنارکیب  رب  وناب و  رب  مالس  سپ 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / مق فیفع  رفاسم 

هب هک  ایح  بجح و  هنیآ  .ینمادکاپ  زا  راشرس  تسا  هتفکش  یمان  زورما ، ناشفاوترپ  ياه  هظحل  يدیـشروخ و  ياه  هدنخ  يور  هبور 
نیا تباجن  اب  شا ، يراگدـنام  باتک  مق ،»  » تسا و هتفای  مق  زورما  رفاسم  ماـن  زا  ار  شیوخ  شـشخرد  تسا ، یگریت  هچ  ره  زا  رود 

دهاوخ رادـیاپ  قشع ، يوس  تمـس و  رد  وا  تفع  زا  يدـنلب  ثیدـح  اما  شدـنناوخ ، یم  دراو  هزات  هچ  رگا  .دوش  یم  عورـش  رفاـسم 
.دنام
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یم .تسا  هدـننیبرپ  همه  نیا  شتباجن  يامیـس  ارچ  تسانـشآ و  نایاسراپ  ياه  بلق  اـب  ردـقچ  وا  هک  دـیوگ  یم  اـم  يارب  مق  زورما ،
.دنا هدز  هسوب  ار  وا  مان  تفع ، يوخ  کین  ياه  هتشرف  دنا و  هدرک  نیسحت  ار  وا  باجح  نورق ، ياه  شـشوپ  نیرت  ینآرق  هک  دیوگ 

همشچ ییادخ ، کیپ  نیا  روضح  اب  زورما ، .دهد  یم  ناشن  دوخ  زا  یگتفیش  نینچ  تسا و  هدید  ار  وا  یگدنز  زا  يا  هشوگ  اهنت  مق ،
.میقم رون ، زا  یناوراک  شموصعم ، نامشچ  اب  هارمه  تسا و  يراج  لیاضف  تبرترپ  ياه 

قایتشا ثیدح 

.بایرد ارم  هاگن  .تسه  دـنلب  يراموط  نم ، قایتشا  ثیدـح  هک  نک  هاتوک  ار  نارجه  هار  زا  یمک  اما  تسوت ، شیپ  ملد  ناج ! ردارب 
ما و هدومیپ  وت  يامنهر  دای  اب  ار  اه  هداج  نیا  همه  .تسا  هدرک  قشع  زا  رپ  ار  بلق  نیا  هشیمه  هک  داـب  نشور  وت  لـضف  غارچ  ردارب !

ییادج ياه  هدرپ  .دنا  هدش  هدوشگ  سوط  راید  تمس  لد ، ساسحا  ياه  هرجنپ  هک  تسا  يرید  .ما  هتشادرب  ماگ  وت  دیـشروخ  هب  ور 
هتـشاد او  هناقـشاع  ياـه  همزمز  هب  ارم  مق  اـت  هک  یماـن  تسا  هدوبر  فک  زا  رارق  .تفر  مناوتن  ار  يراوشد  همادا  هک  نز  وـس  کـی  ار 

.تسا

راهب لابقتسا  هب 

نیرتهب هک  یـسدقم  ياه  نابایخ  دـنیب ؛ یم  اه  نابایخ  رد  ار  شا  يرادـلد  ياـه  سرد  هجیتن  هک  دـلاب  یم  دوخ  رب  یقـشاع » ، » زورما
تیموصعم لابقتـسا  هب  تسا  هتـساخرب  درادن و  يا  هلـصاف  عیدب ، یفینـصت  اب  مق »  » .دـنراد هنیـس  رد  ار  اهدورد  نیرت  هزات  اه و  مالس 

.تشهبیدرا ِلالز  نیمزرس  زا  کین  يا  هداتسرف  لابقتسا  هب  نشور ؛ يرفاسم 

رب دنیایب و  ات  دنا ، هدرک  یگدنز  قیاقد  نت  رب  ون  ياه  سابل  شنامدرم  دور و  یم  رامش  هب  تشهب  راوتـسا  ناکرا  زا  یکی  مق ، زورما ،
ياریذـپ هک  مق  يارب  نیا  زا  رتالاب  يراختفا  هچ  .تسه  هار  رد  یلزا  ياه  لزغ  زا  یبان  ياه  هعرج  .دننیـشنب  راظتنا  هب  زورما ، هناتـسآ 
ياهرطـس هب  .تسا  هدـنامن  راهب  نمی  شوخ  ياه  هظحل  ات  يزیچ  .دـهد  تراـشب  شروضح ، زا  كربت  هب  ار  لد  دوش و  زبس  یتصرف 

ینارون

ص:115

هرامش 95 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


.میروایب نامیا  شمودق 

هداز حیبذ  هرطاف  / تسا مق  اجنیا 

یلع نانمـشد  متـس  روج و  هک  دابم  بیرغ ! یـشاب و  هدنام  اهنت  هک  دابم  تمارکاب ! يوناب  يا  تسوت ، ینارون  ياه  مدق  نابزیم  رهش ،
! دشاب هدرک  روجنر  هدیمخ و  مالسلااهیلع  بنیز  تا  همع  نوچ  ار  وت  مالسلا  هیلع 

اـضر ناقـشاع  رهـش  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناگتخابلد  رهـش  تسا ؛ مق  اجنیا  .دنروایب  هفحت  ییافو  یب  شنامدرم ، هک  تسین  هفوک  اجنیا 
! كرابم تمدق  .يا  هدروآ  تکرب  تمحر و  مق ، هنشت  ریوک  رب  يوسوم ، تاوارطرپ  منبش  يا  مالسلا ! هیلع 

! ام نامشچ  رب  تمدق  .يا  هدنکارپ  نامرهش  رد  ار  مالسلا  هیلع  اضر  شوخ  میمش  وت ، تاداس ! همع 

، تروضح ناراب  هفوکـش  ات  يا  هدمآ  وت  .دندوب  هتفرگ  ار  تندمآ  یناگدژم  نیا ، زا  شیپ  اه  لاس  مق ، رظتنم  ياه  هچوک  سپ  هچوک 
! مالسلا هیلع  اضر  همیرک  رهاوخ  يدمآ ، شوخ  .تسوت  يراهب  ياه  مدق  بات  یب  رونلا ،» تیب   » دوش و مق  لها  ياه  لد  يافص 

دهد یم  مالسلااهیلع  ارهز  يوب  تمرح 

وت روضح  یگزات  رد  مالسلااهیلع ، ارهز  تردام  قارف  رد  نام  یگنتلد  ضغب  دیود و  میـسن  سفن  رد  سای ، يانـشآ  رطع  تندمآ ، اب 
.تشادرب كرت 

هاگ ره  .تسا  هداد  رپ  هنیدـم  ياه  هچوک  يانـشآ  هرطاخ  ياپ  ات  ار  لد  بات  یب  غرم  وت ، تمـصع  تباجن و  لوسر ! نادـناخ  همیرک 
ییاهنت هناش  رب  هنیدم  موصعم  سای  تبرغ  هاگره  درک و  ناروف  نام  ساسحا  هنیس  رد  مالسلااهیلع  ارهز  تردام  كاپ  تبرت  ترسح 

هک وت  نابرهم  ناتسد  هب  میراپـس  یم  لد  مییاشگ و  یم  لاب  تا  یناحور  میرح  زا  یتولخ  جنک  ات  هتخانـشن ، اپ  زا  رـس  دش ، راوآ  نام 
.دراد ار  لوسر  هناحیر  ناتسد  تواخس  يامرگ 
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دوب یبنیز  ربص  تربص ،

، تارطاخ هیبش  تا ، هرطاخ  باتفآ ! ناگدید  قرشم  تمس  هب  يا  هتـسب  رفـس  راب  مالـسلا ، هیلع  اضر  هدیروش  ناگدادلد  همه  مسر  هب 
ار ناییالبرک  همان  تداهـش  دورـس و  یم  ربص  يونثم  يوک ، هب  يوک  شود ، رب  ردارب  غاد  راـب  هلوک  هک  تسا  يرهاوخ  هدروخ  مخز 

.درک یم  همزمز 

الا تیأر  ام   » دروخ و یم  لد  نوخ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ییالو  قشع  هب  هاگ  نآ  تسا ؛ يربک  بنیز  هیبش  ردـقچ  وت ، تماق  ناـمک 
قایتشا هنیس  رد  ردارب ، رادید  ترسح  هک  تسا  نیا  ریدقت  راگنا  یلو  مالسلا ، هیلع  اضر  دیرم  يرهاوخ و  زین  وت  داد ! یم  رس  الیمج »

لد نارتوبک  هزور  ره  نابزیم  یـشاب و  مق  مدرم  هداشگ  شوغآ  نامهیم  مالـسلااهیلع ، بنیز  هناروبـص  نییآ  هب  وت  دـنامب و  هنارهاوخ 
.مالسلا هیلع  اضر  هتسکش 

تیب لها  ناقشاع  نما  مرح 

هب میدنب  یم  لیخد  ار  نام  هتسخ  لد  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناقـشاع  نما  هشوگ  وت ، مرح  تمارک ! يوناب  يا  ناج  هموصعم 
.مینک یم  تمسق  وت  اب  ار  نامیاه  هدنخ  اه و  هیرگ  وت و  يافصاب  يارس  نحص و 

یم بجاو  وا  رب  تشهب  دـنک ، تراـیز  ار  نآ  سک  ره  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  مرح  وـت ، مرح  هک  میا  هدینـش  ناـج ! یب  یب 
نامیالوم يارـس  نحـص و  رد  ای  میا ؛ هتـسشن  عیقب  هنابیرغ  هرجنپ  رانک  رد  اـیوگ  مییآ ، یم  وت  ناتـسآ  تراـیز  هب  هاـگ  ره  سپ  .دوش 

دـبنگ و رب  نارتوبک ، دـیپس  لاب  رد  لاب  مییاـشگ و  یم  هیرگ  ضغب  ارماـس ، نیمظاـک و  اـی  میا و  هدراذـگ  مدـق  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.میا هدرک  زاورپ  مالسلا  هیلع  اضر  هتسدلگ 

«. هّللا دنع  انل  یعفشا  ! » ازج زور  هعیفش  يا 

یقلاخ یلع  / تسا تریس  هزیکاپ  شمان ، نوچ 

هک وگب  .دیآ  یم  دورف  ام  رهش  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رهطم  لسن  زا  يا  هملاع  هک  نونکا  دننک ؛ نیذآ  ار  رهـش  هک  وگب 
تسا و كاپ  هلالس  نیا  راختفا  هک  دیآ  یم  يرهطم  يوناب  هک  دنهد  رـس  یـسدق  دورـس  یهلا ، ناحلا  شوخ  ناگتـشرف  هتـسد  هتـسد 

.ناش نیب  هتکن  ياه  لد  بوبحم 

ریغ .تسا  هتفای  شرورپ  تماما  نماد  رد  هک  وا  تسا و  هناگیب  نایـصع  هانگ و  اب  شمان ، نوچ  هک  وا  دـیآ  یم  مالـسلااهیلع  هموصعم 
.تسا هدرکن  نشور  شا  یهلا  راونا  هب  ار  مشچ  هدیدرون و  رد  يرثا  ار  شدوجو  تماما  رون  زا 
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تشاد یبنیز  یتباجن 

.دراد ساپ  هک  دـیاب  اهالب  مامت  زا  ار  شدوجو  رهوگ  هک  تسا  هتفایرد  یتسار  هب  هک  تساشوک  شیوخ  ظـفح  شـشوپ و  رد  ناـنچ 
ار شا  همع  ياه  هبطخ  راتفگ ، تعاجش  رد  دنام و  یم  مالسلااهیلع  اربک  بنیز  هب  تباجن  رد  هک  تسا  ییوناب  مالسلااهیلع ، هموصعم 

.تسا هدرک  شیوخ  يابیز  هماج  ار  تفع  هتفای و  باجح  رد  ار  یگرزب  .تسا  روآدای 

نایعیش هموظنم  رد  ناشخرد  یمان 

! يرآ .دوب  ناشرات  بش  زورفارهم  شیوخ ، ردارب  ماما و  دوبن  رد  دنام و  هنیدم  نانز  لفحم  شخب  یمرگ  دوخ ، ماما  مکح  هب 

هب شیوخ  زا  هتـسجرب  یمان  نایعیـش ، هموظنم  رد  دوب و  یعقاو  يا  هعیـش  ردارب ، ترجه  قارف و  رد  ردـپ و  تبرغ  رابغ  رد  هک  ییوناب 
.تشاذگ ياج 

یتمعن اتیزر  / انل یعفشا 

درک راز  هلال  امش  يوب  هشیمه  ار  مق 

درک راختفا  امش  كاپ  رهش  هب  َملاع 

مَرَک مرس  زا  ادخ  میتشادن و  بنیز 

درک راپسهر  امش  رهش  هب  ار  هموصعم 

تشهب هناخ  زا  يرد  وت  يارب  اهنت 

درک راثن  اج  نآ  مدرم  هب  ادخ  يرآ ،

انل ینعشا  اضر ، ماما  رهاوخ  يا 

درک راهب  ار  لد  وت  يوب  رطع و  دش ز  یم 

هدامآ وت  ربق  ترایز  رب  هک  سک  ره 

درک راختفا  شندمآ  هب  ازج  زور 
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( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب  مهار  رد  مشچ  نم  ار  وت 

عراز هبوبحم  !/ ...وت رب  مالس 

دنسیون یم  یلاش  لصف  عورش  زا  مدآ ، زا 

دنسیون یم  یلایخ  یهاگ  دنتسم ، یهاگ  و 

زادنیب ار  تلاش  زیخرب ! ناّکتب ! ار  ابع 

دنسیون یم  یلاح  هچ  اب  میاه  تشگنا  نیبب 

ار اه  لد  تیروحم  یملاع و  رد  قشع  تیزکرم  هک  وت  رب  مالـس  یتلادـع ! كرد  يارب  نیمز ، تیفرظ  شجنـس  نازیم  هک  وت  رب  مالس 
ییانـشور مامت  هدنهد  دنویپ  يا  ناسنا ؛ شطع  نیرت  هدنزوس  هب  ادخ  خـساپ  نیرت  لماک  يا  يا ! هتفریذـپ  دوخ  یناشکهک  هبذاج  رد 

ار وت  اب  یسفن  مه  قاقحتسا  هک  تسا  مولعم  .رقم  نامیاه  هظحل  ناصقن  هب  میفرتعم و  مه ، زا  شیوخ  یگتسسگ  هب  ام  اه ! یبوخ  اه و 
.میرادن دیما  شیوخ  رد  نامیاه ، لد  یقیسوم  هب  ار  وت  ندناوخ  یگتسیاش  میا و  هدیدن  دوخ  رد 

هدب قح  ام  هب 

مـشچ ار  وت  تمظع  ناـمیاه ، یکچوک  همه  اـب  دوـش  یم  هنوـگچ  نک ، تواـضق  يا  هظحل  دـنگوس ! تا  یناراـب  تواخـس  هب  ار  وـت 
یم ایآ  تروضح !؟ كرابم  ياضف  اب  یـسفن  مه  زا  ندـیرب  عمط  تسا ، نکمم  هنوگچ  مینکب !؟ وت  لاـصو  يوزرآ  زا  لد  میـشوپب و 

هاگن نایرج  رد  ار  یگدنز  ناوت 
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تراظتنا ياهتنم  یب  ياه  هداج  هب  زیچان ، يا  هشوت  اـب  هک  هدـب  قح  اـم  هب  درب !؟ رـس  هب  وت  نامـشچ  قنور  یب  ار ، رمع  درک  يرپس  وت 
دوـخ رد  ار  تلاـثم  یب  تحاـس  هب  يزرو  قـشع  تراـسج  هک  هدـب  قـح  اـم  هب  .میـشاب  هتـشاد  ار  تلاـصو  لزنم  ياـیور  میـشیدنیب و 

.مینارورپب

يرضاح وت 

هتفرورف ردـک ، یتلفغ  رد  بیهم و  یتبیغ  رد  ام  ینیرترـضاح و  وت  میروخ  یم  دـنگوس  هک  ار  بیاغ  ناگتـسخ  نیا  باـیرد  ادوعوم !
، اـم يرادـیب  هب  تبـسن  وـت  هک  مناد  یم  .شخب  ییاـهر  یناـمّزلارخآ  تبیغ  نیا  زا  ناـمیاه ، ناـج  رد  تهاـگن  روـهظ  اـب  ار  اـم  .مـیا 

.ینیرترظتنم

يدمحم سابع  / دناوت گنتلد  اه ، هرجنپ  همه 

هرجنپ همه  اجنیا  اما  دنا ؛ هتـسشن  تا  یناشیپ  دـنلب  باتفآ  ياشامت  هب  اه ، نادرگ  باتفآ  نادرگرـس ، هریزج  نیا  ياجک  رد  مناد  یمن 
یم اهدیـسررس  دیفـس  ياه  هحفـص  رب  تسا  يروشاه  وت ، یب  زور  ره  .دـنا  هداد  مل  ینامیـس ، ياهراوید  بل  رب  ار  ناش  یگنتلد  اه ،
قرغ یگّرمزور  رد  اـت  دـننز  یم  اـپ  تسد و  نارباـع ، یگلـصوح  یب  هزاـیمخ  رد  گـنت ، ياـه  هچوک  گـنتلد و  ياـهراوید  .دروخ 

.دزیر یم  بآ  ياه  يوج  رد  ریپ ، رگتفر  ار  ام  هلاچم  ياه  یگدنز  دوز ، حبص  زور  ره  اجنیا  .دنوشن 

وت یب  ياهزور 

یم قرغ  ایرد  رد  بورغ  ره  باتفآ  .دنـسانشان  ياهاپ  در  زیربل  هک  یلحاس  ات  دنزیرگ  یم  شیوخ  زا  همیـسارس  هدز ، ایرد  ياه  جوم 
ناویا یلاخ و  ياه  ناویل  باوخ  ات  دـبوک  یم  شیوخ  یلاخ  لبط  رب  بش  ره  هام ، مینارذـگ ، یم  وت  یب  ام  هک  ییاـهزور  لـثم  دوش ؛

.دبوشایب ار  هدولآ  باوخ  ياه 

اهزییاپ دـندش و  رتریپ  اه  هدـنرپ  میا ، هدیـشک  دـق  اه  فقـس  ات  اـم  .ناویل  یلاـخ  همین  زج  تسین  يزیچ  اـهزور ، نیا  وت ، یب  یگدـنز 
.تسا هدشن  ریزارس  هچوک  نیا  هنماد  زا  تندمآ ، راهب  يوب  زونه  اما  رت ؛ ینالوط 

مسیون یم  ار  وت  مسا  اج ، همه 

! مراد ندیراب  ياوه  اهزور  نیا  ردقچ  .دنک  یم  ینیگنـس  مرـس  رب  ناش  هیاس  هک  ییاهربا  زا  تسا  رپ  یگلـصوح ، یب  زیربل  نامـسآ ،
.دنیبب ار  تندمآ  باوخ  رهش ، ات  مسیون  یم  اهراوید  مامت  هنیس  رب  ار  وت  مسا 

دنا یتاملک  مامت  زا  رت  هتسخ  نم ، ياه  تسد  .دنا  هدیسرپ  میسن  زا  ار  وت  یناشن  اه ، هچوک  همه 
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، یشحو ياه  هنوباب  رطع  زونه  .دننامب  زاب  بورغ  هب  ور  ام ، ياه  هرجنپ  راذگب  .زورید  زا  هدش  رتریپ  اه  لاس  ملق  .ما  هتشون  تیارب  هک 
.دنک هدنز  ملد  رد  ار  راهب  دیما  دناوت  یم  هوک ، ياه  هنماد  زا 

يرت کیدزن  نم  هب  اوه  زا  وت 

زا رتشیب  وت  ما ؛ هدرمش  ار  تندمآ  ياهزور  نم ، .یتفیب  قافتا  اه  ناهگان  همه  زا  رت  ناهگان  ادرف ، دیاب  هک  یتسه  یـسک  چیه  لثم  وت 
مرواجم ياوه  منک ، یم  سح  هک  ار  وت  رطع  .يرت  کـیدزن  نم  هب  اوه  زا  وت  .ینز  یم  رـس  اـم  کـچوک  هناـخ  هب  اهدیـشروخ ، همه 

اب اه  باتفآ  همه  زا  رتشیب  وت  .دنک  یم  رپ  ار  مرـصتخم  هنیآ  دنخبل ، دـنوش و  یم  قرغ  مامتان ، یناجیه  رد  مناتـسد  .دوش  یم  فقوتم 
رابب ام  رب  سپ  يرت ؛ نابرهم  يراهب  ياه  ناراب  زا  وت  .یتسه  مریگ ، یم  غارـس  هک  ار  ییاج  ره  وت ، .ییام  اـب  سفَن  زا  رتشیب  وت  .ییاـم 

.میا هتسشن  رظتنم  هعمج  ياهرصع  بل ، هنشت  هک 

یتمعن اتیزر  /؟ یسر یم  تقو  هچ 

هدمآ هعمج  بورغ  مه  زاب  و  ... 

يا هداد  هدعو  هک  يا  هدنرپ  نآ  تساجک 

! نابرهم يادخ 

هانپ یب  ياه  بلق  زاین  قرشم  تمس  دسر ز  یم  هک  یسک 

هانگ یب  ياه  مشچ  داد  هب  دسر  یم  هک  یسک 

شندید يارب  اهراب  هک  يا  هدنرپ 

مدمآ هناخ  ماب  هب 

ملد هناخ  ماب  هب 

تسوا بوخ  يادص  شراب  يارب  رظتنم  هشیمه  نم  رتچ  هک 

ور هبور  ياه  هعمج  ياهربا  مامت 

رس تشپ  ياه  هعمج  ياهربا  مامت 

دناوت شراب  راظتنا  رد 

! ور هبور  ياه  هعمج  ِماما 

هرامش 95 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:121

هرامش 95 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


یسر یم  تقو  هچ  ناهگان  وت 

یسک یب  ياه  هقیقد  رد  و 

؟ يرب یم  شیوخ  لصف  هب  ارم 

؟ یسر یم  تقو  هچ  ناهگان  وت 

درادن دیشروخ  منامسآ ،

ییاج ما ؛ هتخادنا  هرجنپ  لباقم  ار  زامناج  زورما ، .منامباج  نم  یسرب و  رـس  مزامن  هنایم  مسرت  یم  مدنب ، یم  هک  تماق  دق  اه ، هعمج 
متونق ِنْسَحلا ،» ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِّیلَِول  ْنُک  َّمُهللا   » دراد مک  دیشروخ  کی  میور ، هبور  هرجنپ  باق  .تسا  یلاخ  دیـشروخ  زا  نامـسآ  هک 

مگ دیـشروخ  يا  .مدرگ  یم  وت  لابند  هب  قفا  رد  زونه  .دراد  همادا  متابیقعت  زامن ، مالـس  زا  دـعب  .تسا  هتفرگ  هک  ملد  لثم  هتفرگ ؛ ار 
.بایرد ارم  هدش !

؟ منک ادص  هدادن ، باوج  ار  وت  یک  ات 

دنا هنسرگ  ناهایس  هدیسر  ربخ  بش  ره 

رود ياه  هوک  فرط  نآ  ياه  هچب  ای 

دنا شتآ  راوآ و  مغ و  شراب  ریز  رد 

تسا هدومن  تداع  رگد  اه  هناسر  مشچ 

دنوش نفک  نیطسلف  ياه  هچب  زور  ره 

ار هنیک  غیت  دنک و  یم  توکس  ایند 

تسا هدرشف  ناملسم  بلق  يور  هظحل  ره 

ام غارس  ییایب  تسا  هدیسر  تبون 

ام غاب  هب  يزیرب  هچنغ  هک  دوش  یم  یک 

منک اعد  يرود  مغ  زا  ردقچ  اقآ !

؟ منک ادص  هدادن  باوج  ار  وت  یک  ات 
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نم يور  هبور  یهدب  لگ  هک  دوش  یم  یک 

نم يوس  هب  ییایب  هعمج  برغ  يزور 
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رورسم بنیز  / زبس ياه  هظحل 

درک یم  ادخ » ادخ   » یِه ار ، وت  زبس  روضح 

درک یم  ادص  ار  وت  یِه  ملد  هعمج  زور  و 

بات و یب  دیـشروخ ، برط  بلط  رد  ناریح ، نادرگرـس و  اه ، نادرگباتفآ  دـنراظتنا و  مشچ  ار  ناراب  شراب  اه  فلع  يوس ، نیا  رد 
تـسد اه ، تسدرود  زا  ییاتـسور ، ناکدوک  يوس ، نآ  .دنـشوپ  نت  رب  نیرز  يا  هماج  دنـشونب و  رون  مناج  زا  يا  هعرج  ات  رارق ؛ یب 

دنیارـس و یم  ار  وت  زین  ناتخرد  مناد  یم  .دنراپـسب  تنابرهم  ياـه  تسد  هب  ار  اـه  هناورپ  زا  يراـب  هلوک  اـت  دـنراد ، نامـسآ  رب  اـعد 
.رای زا  یناشن  يوج  تسج و  رد  راید ، هب  راید  دنیآ ؛ یم  دنور و  یم  .دـنیاشگ  یم  چوک  لاب  رپ و  وت ، ياوه  رد  رجاهم ، ياهوتـسرپ 

! تسا زبس  ردقچ  ایرد  میناد  یمن  میا و  هتسب  ار  اه  هرجنپ  سوسفا ، میمهف ! یمن  ار  اه  بکوک  نابز  سوسفا ، ...ام  و 

اب دنا و  هتسسگ  شیوخ  نتشیوخ  زا  نانک ، هبدن  ناقشاع ، ناوراک  اب  يرمع  غاد ، درد و  زا  یهوبنا  اب  قارف ، زا  هدروخ  مخز  ياه  لد 
ناشیاه هتفگان  تسا و  زار  رازه  رازه  ناشیاه  هتفگ  رد  .دنا  هدورـس  وت  زا  طقف  دنا و  هدوب  وت  دای  هب  هظحل  هظحل  .دنا  هتـسب  دـهع  وت 

.زادگ زوس و  زا  راشرس 

! ناهنپ دیشروخ  يآ  هآ ،

.نادرگ زاوآ  تهاگن  اب  ار  توکس  همه  نیا 

! ناج ناج  ناج  يا 

.نادرگ زاب  اه ، ییانشور  هب  يا  هرجنپ  نک و  عولط 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / یهار هب  مشچ  ناراب  گنر 

، اه یتیبود  هدیمخ ، ياه  هناش  رب  .دنهار  رد  مشچ  ار  وت  راب ، کشا  لوصف  یمامت  دنیآ و  یم  نویش  ياهرـصع  قه و  قه  ياه  حبص 
.تسا ریوصت  نیرتدولآ  کشا  ییادج ، نیمزرس  رد  اه  لگ  یگتخوس  .تسا  هدش  هتخیر  قارف  زا  يزاوآ 

؛ دنور یم  دنیآ و  یم  اه  میوقت  .دننز  یم  هجض  ار  وت  تبیغ  يونثم  رود ، ياهرفس  نادمچ 

، ام زا  مادک  ره  دنروخ و  یم  قرو  اه  هعمج  .میا  هدیدن  زونه  ار  وت  اّما 

، ام ياه  لد  میبای ، ییاهر  نونکا ، بادنام  هب  نتفرگ  وخ  زا  ات  میشک  یم  هآ  ار  تفگش  هثداح  نآ 
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ام ياه  تونق  .دیوگ  یم  هتخادگ  ياه  هناقشاع  زا  هک  تسا  شتآ  زا  يا  هراپ 

.دیوگ یم  یهار  هب  مشچ  ناراب  گنر  زا 

نک نایامن  ار  تلامج  دیشروخ 

شیوخ یگدنزاب  زا  میا و  هدش  مگ  راگزور ، يزاب  رد  هک  بایرد  ار  ام 

.میا هدمآ  هوتس  هب 

.دنک ریبعت  شیوخ  راظتنا ، ربتعم  باتک  ار  ام  هکت  هکت  ياه  باوخ  نیا  هک  میروادیما  زونه 

!؟ دنیوگ زاب  دنناوت  یم  اجک  ناوتان ، ياه  کبرقع  نیا  ار  ام  مادم  ياه  يرارق  یب 

! اجک كاخ  نکلا  نابز  جیلفا و  ناگژاو  اه  لاس  اجک و  ندوب  وت  اب  ینامسآ  هظحل 

زا نانچمه  وت  هدرتسگ  تیانع  فطل و  اما  مینیبن ؛ ار  وت  هک  تسا  یفاـک  نیمه  مییاـم و  اـه  گـنن  اـه و  هکل  روآدـیدپ  هک  لوبق  نیا 
.دیوگ یم  تندمآ 

.مییرگب هنوگچ  دزومآ  یم  بوخ  هک  تیاه  هبدن  هب  میا  هتفرگ  سنُا 

دوش یمن  عورش  گنشق  يزور  چیه 

.دوشن زاغآ  راظتنا  صلاخ  تین  نودب  رگا 

ار تلامج  دیـشروخ  تسا ، هرظنم  نیرتروآدرد  ناـشیارب  یعنـصت  ياـهرون  نیا  هک  ناـنآ  قح  هب  اـما  مسانـش ؛ یمار  مدوخ  نم  اـقآ !
.نک نایامن 

رورسم بنیز  / متسه ترظتنم  هشیمه 

دوکر رد  يا  هظحل  شاب و  رظتنم  ار  شندـمآ  .دیـشروخ  هام ، هراتـس ، نوچمه  دـیمد ؛ دـهاوخ  اهربا  سپ  زا  دـیما ، قشع و  تمامت  اب 
سیخ و ياه  هنوگ  رب  ار  شنابرهم  ياه  تسد  شزاون  هاگ ، نآ  دمآ و  دهاوخ  وا  .تسین  رود  شندمآ   (1) .شابن نتسشن 

.درک یهاوخ  ساسحا  تا  هدروخ  ناراب 

.درب دهاوخ  اه  ییابیز  تلادع و  ياهتنا  ات  ار  ام  دمآ و  دهاوخ  وا 

.درپس دهاوخ  ام  هب  ار  اهایرد  ِتشپ  رهش  دیلک  دما و  دهاوخ  وا 
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.دیشخب دهاوخ  مایتلا  ار  نامیاهدرد  دما و  دهاوخ  وا 

.دیشک دنهاوخ  شوغآ  رد  ار  وا  رارق ، یب  نالد  یب  مامت  دمآ و  دهاوخ 

...و ییابیز  دیآ ، یم  قشع  ...دنوش و  یم  زاب  هدنخ  هب  اه  بل  دندنب و  یمرب  تخَر  اه ، لد  زا  اهدرد  دمآ و  دهاوخ 

؟ ییاجک راهب ! يا  هآ 

؟ ییآ یم  هعمج  مادک  اب  وت 

یتمعن اتیزر  / درگرب

موشب رتدیپس  مراد  تسود  نم ، اما  تسین ، هنهک  نم  رعش 

موشب رده  همه  نیا  راذگن  منکب ، ترشاعم  تلایخ  اب 

دش ایرد  هیبش  هتفر  هتفر  ایرد ، اب  تسشن  یتقو  هرطق 

؟ موشب رت  شیب  هنامیپ  ود  کی  مه ، نم  رگم  دوش  یم  مک  وت ، زا 

دش مهاوخ  هدایپ  اج  نیمه  نم  دیراد ، هگن  اه  هچوک  رخآ 

موشب رقتسم  چیپ ، نیا  رس  مروخب ، هرگ  هرگ  مراد  تسود 

تس یفاک  مه  لاؤس  تمالع  کی  الاح ، مدلوت  گرم و  نیب 

موشب رصتخم  دیراذگب  دوخ ، اب  مرب  یمن  نیگنس  راب 

درگرب يا ، هتفر  هک  يراطق  اب  مزورون ! ياهدیع  بش  يا 

! موشب رد  هب  هدزیس  زا  نم  ات  ییآ ، یم  هعمج  هک  منئمطم 

یتمعن اتیزر  / نامزلارخآ

نیرتیو رارکت  ور  هدایپ  رد  زور  ره 

نیتسآ زا  نابایخ  ياه  تسد  رارکت 

ص:125
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بش زور و  رارکت  مغ  زا  هتسخ  نامشچ 

نیا نآ و  هب  ندناسر  مالس  یگدوهیب 

ندش در  تامالع  نیب  وت  یپ  نتشگ 

نیمز هدعو  نیرت  گنشق  یپ  نتشگ 

دنز یم  قوب  یسک  هدرک  غولش  ترکف 

نیبب یمک  ار  تدوخ  ياپ  شیپ  درم ، يا 

دنا هتفگ  تسار  منک  هاگن  یمک  دیاب 

« نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  »

یسک یشک  طخ  فرط  نآ  تسرد  الاح 

نید هارراچ  زا  دنک  یم  رارف  دراد 

تسا هتفرگ  نابایخ  مامت  ار  وت  رطع 

! نیمسای رطع  مهدزاود ! هچنغ  يا 

نم بلق  تسا  بسک  عنام  تسیان  اج  یب 

نیرخآ ياه  طخ  هب  وت  يا  هدیسر  رگید 

تسوت هاگن  کی  طقف  هیالگ  زا  مروظنم 

نیمه طقف  متسه ؛ وت  روهظ  قشاع  نم 

یجیهم هبادوس  !/ ینومن اه  هدرپ  تشپ 

هتفرگ يابورغ  هک  ییارجام  مومت  وت 

هتفه رخآ  هش  یم  نوخ  تیرود  مغ  زا  نوش  هیرگ 

وناز هب  رس  ياه  هچنغ  راهب و  یب  ياه  هخاش 
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وهایه یب  ياه  هعمج  زییاپ ، هب  ور  ياه  هچوک 

نزات يامخز  نوش  همه  اعد و  تسد  نوش  همه 

نزامن وت  هشیمه  هک  ینوش  هنیس  غاد  وت  وت 

ص:126
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هرهم هب  رس  توکس  هی  ایند  ضغب  هک  ننودیم 

هرهظ رس  ناذا  ای  نوراب  هیبش  دیاش  هک 

هراگزآ رمع  هی  هک  يراهب  هی  وت  ننودیم 

هرآ رد  رس  هنوت  یمن  زییاپ  همه  نیا  نویم 

هشیمه نتدای  هب  هک  ییاه  هظحل  ضغب  ضحم 

؟ هشیک بهذم و  مودک  وت  ترسح  همه  نیا  وگب  وت 

ریدقت زارف  مودک  وت  هیآ  هصق و  مودک  وت 

؟ ریجنز تسد  وت  هنومب  ابیز  دیشروخ  هدش  کح 

ینومسآ يانشور  كاخ و  يوربآ  هک  وت 

ینومن اه  هدرپ  تشپ  نک  بلط  ادخ  زا  تدوخ 

اهوربآ دنگنن  وت  یب  هشیمه ! تباجتسا 

! اهوک سپ  زا  نزب  رس  کیدزن ، يازور  نیمه  وت 

ص:127
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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